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RESUMO

LINESSIO, Rafael Pomorski. Estudo e desenvolvimento de sensores a fibra óptica para a
análise e controle de vibrações em máquinas elétricas e estruturas. 2020. 170 f. Tese
(Doutorado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) – Universidade Tecnológica
Federal do Paraná. Curitiba, 2020.

A análise de vibrações é uma das principais técnicas utilizadas para a identificação do compor-
tamento de estruturas e máquinas elétricas. Em ambas as áreas há a necessidade de monitorar
e identificar as componentes em frequência. Em estruturas, a alteração das frequências pode
estar relacionada à variação da rigidez e, consequentemente, a uma possível presença de de-
feito. Em máquinas elétricas, através do espectro de vibração, é possível identificar falhas no
rotor, estator e rolamentos. Os fatores como influência do campo eletromagnético em máquinas
elétricas, longas distâncias e descargas atmosféricas ao analisar edificações de grande porte,
sugere o desenvolvimento de novos sensores, propiciando um campo promissor para a aplicação
dos sensores ópticos. Assim, neste trabalho é desenvolvido um acelerômetro óptico biaxial
empregando redes de Bragg em fibra óptica (FBG) com elevada abertura numérica (UHNA).
As etapas para o desenvolvimento do acelerômetro são definidas em: projeto, caracterização,
calibração e teste. A frequência de ressonância e sensibilidade do transdutor é de 1250,00 Hz
e 100 𝑝𝑚.𝑔−1, respectivamente. Para validar a resposta do acelerômetro óptico biaxial para o
monitoramento das frequências de vibrações em máquinas elétricas, são realizados ensaios a
vazio e com carga no eixo do motor analisado. Além disso, neste trabalho é proposto a técnica
de controle de vibrações, empregando os neutralizadores, aliado ao sensoriamento óptico. Para a
análise dos neutralizadores de vibrações é implementado um modelo passivo massa-mola (MK),
massa-mola-amortecedor (MKC), semi-ativo e híbrido do tipo pendular para o controle da vi-
bração em um prédio em escala. O neutralizador MK é sintonizado na primeira frequência
natural do prédio, impondo elevada impedância nessa componente. Para o neutralizador MKC
é empregado o material viscoelástico C-1002, devido ao seu elevado amortecimento permite
o controle na faixa de 1,45 Hz a 1,71 Hz. O neutralizador semi-ativo é implementado baseado
na topologia feedback, tendo a FBG como sensor. Para validação desse sensor na análise do
controle de vibração, a resposta é comparada com o sensor piezoelétrico. A faixa de controle
desse sistema está limitada entre 1,10 Hz e 1,55 Hz e a atenuação obtida da excitação próximo da
frequência natural do prédio é de 14 dB. O neutralizador pendular híbrido alia as características
do elemento passivo e semi-ativo, permitindo a banda larga de atuação definida entre 1,10 Hz e
1,65 Hz. Em suma, o desenvolvimento do acelerômetro óptico baseado na fibra óptica UHNA e
dos neutralizadores de vibrações, permitiram validar esses projetos e assim implementar futuras
aplicações na análise e no controle de vibrações.

Palavras-chave: Acelerômetro óptico biaxial. Fibra óptica com elevada abertura numérica.
Controle de vibrações. Redes de Bragg em fibra óptica. Sensores ópticos.



ABSTRACT

LINESSIO, Rafael Pomorski. Study and development of optical fiber sensors for the
analysis and control of vibrations in electrical machines and structures. 2020. 170 p.
Thesis (Doctorate in Electrical Engineering and Industrial Informatics) – Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2020.

Vibration analysis is one of the main techniques used to identify the behavior of structures and
electrical machines. In both areas, there is a need to monitor and identify the components in
frequency. In structure monitoring, the alteration of frequencies can be related to the stiffness
variation and, consequently, the defect identification. In electrical machines, based on the
vibration spectrum, it is possible to identify failures in the rotor, stator, and bearings. The influence
of the electromagnetic field in electrical machines, long distances, and atmospheric discharges
when analyzing large buildings suggests developing new sensors, providing a promising area for
applying optical sensors. Thus, in this work, a biaxial optical accelerometer is developed using
fiber Bragg gratings (FBGs) with a high numerical aperture (UHNA). The steps development of
the accelerometer is defined as project, characterization, calibration, and testing. The resonance
frequency and sensitivity of the transducer is 1250.00 Hz and 100 𝑝𝑚.𝑔−1, respectively. The tests
are carried out with and without the load on the analyzed motor axis. This allows for validation
of the biaxial optical accelerometer response for monitoring the frequencies of vibrations in
electrical machines. In addition, the vibration control technique is proposed in this work, based on
the neutralizers, coupled with optical sensing. For the analysis of vibration neutralizers, a passive
spring-mass (MK), spring-mass-damping (MKC), the semi-active and hybrid pendulum-type
model is implemented to control vibration in a building in scale. The MK neutralizer is tuned to
the building’s first natural frequency. For the MKC neutralizer, the viscoelastic material C-1002
is used, which sets a control in the range of 1.45 Hz to 1.71 Hz. The semi-active neutralizer
is implemented based on the feedback topology, having the FBG as sensor. For validation of
this sensor in vibration control analysis, the response is compared with the piezoelectric sensor.
The control range of this system is limited between 1.10 Hz and 1.55 Hz, and the attenuation
obtained from the excitation near the natural frequency of the building is 14 dB. The hybrid
pendular neutralizer combines the passive and semi-active element’s characteristics, allowing the
actuation broadband between 1.10 Hz and 1.65 Hz. Thus, the optical accelerometer development
based on UHNA fiber optics and the vibration neutralizers allowed validating these projects and
implementing future vibration analysis and control applications.

Keywords: Biaxial Optical Accelerometer. High numerical aperture optical fiber. Vibration
control. Optical fiber Bragg gratings. Optical sensor.
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1 INTRODUÇÃO

O monitoramento dinâmico de vibrações em estruturas é um fator primordial para

poder verificar o comportamento das mesmas sob a influências de diferentes carregamentos.

Assim, essa análise permite a identificação de danos estruturais provenientes de uma ação

acidental ou por uma intempérie. Essa análise não se restringe a área civil, mas também ao

monitoramento de máquinas elétricas com o intuito de identificar anomalias, possibilitando

intervenção para manutenção antes da quebra do equipamento. Para a aquisição dos dados

referente ao monitoramento de estruturas e máquinas elétricas, um dos transdutores empregados

são os acelerômetros (GANGOPADHYAY, 2004; IEEE, 2007; SABATO et al., 2017; WANG et

al., 2018).

A análise de estruturas e de máquinas elétricas sugere a necessidade de sensores

robustos (CIANG et al., 2008; LI et al., 2015; SOUSA et al., 2015). Nesse escopo, em algumas

situações a aquisição dos dados, quando utilizado os sensores convencionais baseados nos

parâmetros elétricos, os mesmos podem ser afetados devido as elevadas distâncias entre a central

de processamento e os sensores. Outro fator, está relacionado a aplicação em máquinas elétricas,

em que o sensor pode sofrer influência dada pela interferência eletromagnética. Esses fatores

influenciam na relação sinal-ruído, ou do inglês Signal-to-Noise Ratio (SNR) dos dados obtidos.

Além disso, a dificuldade de multiplexação dos sensores ocasiona a elevados custos de instalação.

Essas limitações revelam uma área promissora para a aplicação dos sensores ópticos em ambos

os escopos indicados.

Os sensores ópticos, baseados nas redes de Bragg em fibra óptica (FBG), possuem

sensibilidade a variação de temperatura e deformação. Com a aquisição desses parâmetros é

possível desenvolver dispositivos e instrumentar estruturas para o monitoramento dinâmico.

As principais vantagens dos sensores ópticos (FBGs), quando comparado com os sensores

convencionais, estão relacionados a imunidade a interferência eletromagnética, capacidade de

multiplexação e a independência da energia elétrica no ponto de medição. A baixa atenuação

ao longo do guia de onda deve ser analisada em função do comprimento de onda da luz trans-

mitida e do tipo de fibra óptica utilizada como, por exemplo, para o comprimento de onda em

1550 nm a perda estimada é de 0,2 dB/km, valor baseado em uma fibra monomodo padrão

(AGRAWAL, 2002). Aliado a essas características, os sensores a fibra óptica possuem elevada

sensibilidade e ainda podem ser aplicados em ambientes com atmosferas corrosivas e áreas
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classificadas (ANTUNES et al., 2012; SOUSA et al., 2017).

Nesta tese é apresentado o projeto, caracterização, calibração e os ensaios de um

acelerômetro óptico biaxial do tipo viga cantilever. O acelerômetro óptico proposto possui

sensibilidade em duas direções ortogonais, e elevada SNR acima de 25 dB para a faixa entre 0 Hz

a 370 Hz. Essas características propiciam a aplicação do transdutor para o monitoramento de

estruturas e máquinas elétricas. Em virtude das dimensões reduzidas do acelerômetro, explorando

a capacidade de multiplexação das FBGs em fibra óptica, a mesma deverá ser curvada em curtos

raios. Para essa condição é utilizado uma fibra óptica com elevada abertura numérica (UHNA) ou

do inglês Ultra-High Numerical Aperture. O acelerômetro aqui desenvolvido, é o aprimoramento

do acelerômetro óptico biaxial anteriormente implementado por ANTUNES, et al., 2012.

Além do desenvolvimento do acelerômetro óptico biaxial, o outro enfoque deste trabalho

é o controle de vibrações em estruturas empregando os neutralizadores dinâmicos de vibrações.

A implementação dos sensores ópticos nessa área poderá ser explorado em situações em que o

monitoramento dos sensores convencionais não é viável, abrindo uma nova área de pesquisa e

desenvolvimento, aliando dois campos do conhecimento.

Os neutralizadores dinâmicos de vibrações são sistemas ressonantes simples que ao

serem fixados a uma estrutura mecânica, denominado sistema primário, reduzem os níveis

de vibração à valores aceitáveis. Desta forma, um ou vários neutralizadores podem ser uti-

lizados para controlar, na banda de frequências de interesse, uma ou várias frequências na-

turais (BAVASTRI et al., 2007). Entre as aplicações, esses dispositivos podem ser emprega-

dos no controle de vibrações em prédios, pontes, cabos de alta tensão e máquinas elétricas

(FILHO et al., 2011).

Nesta tese são apresentados os resultados obtidos através do controle passivo, semi-ativo

e híbrido de um neutralizador pendular para o controle de vibração de uma estrutura metálica.

Essa análise é realizada empregando os neutralizadores passivos, do tipo massa-mola (MK)

e massa-mola-amortecedor (MKC). Para o controle semi-ativo utilizou-se a configuração do

tipo feedback. Para o controle de vibração híbrido ambos os sistemas, passivo e semi-ativo

atuam concomitantemente. Para a comparação, a resposta da estrutura com e sem o neutralizador

acoplado, é obtida simultaneamente através do acelerômetro piezoelétrico e a FBG. Assim,

pode-se avaliar o projeto e a eficácia dos neutralizadores, além de validar os sensores ópticos

nesse segmento.
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1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Este trabalho tem como objetivo geral implementar um acelerômetro óptico biaxial

empregando uma fibra óptica com elevada abertura numérica, e além disso avaliar a aplicação

das FBGs em fibra óptica para o controle de vibrações em estruturas.

1.1.2 Objetivos Específicos

Para o desenvolvimento deste trabalho, alguns objetivos específicos são estabelecidos,

com o propósito de fundamentar cada etapa:

• realizar a implementação, caracterização dinâmica e calibração no acelerômetro óptico

biaxial;

• analisar a aplicação da fibra óptica com elevada abertura numérica no desenvolvimento do

acelerômetro óptico biaxial;

• realizar os ensaios em motores elétricos com o acelerômetro óptico biaxial;

• identificar os parâmetros da estrutura metálica para o projeto do neutralizador pendular;

• validar o projeto do neutralizador pendular passivo, semi-ativo e híbrido;

• validar a resposta do sensoriamento óptico na análise do controle de vibrações.

1.2 CONTRIBUIÇÕES DESTA TESE

O desenvolvimento desta tese possibilita acrescentar ao grupo de pesquisa em

Fotônica da UTFPR, dois conhecimentos inéditos. O primeiro, é a aplicação da fibra óptica

com elevada abertura numérica (UHNA), a qual permite o desenvolvimento de dispositivos ópti-

cos com curtos raios de curvatura. O segundo, está relacionado a área de controle de vibrações,

no qual é introduzido a análise com o sensoriamento óptico, fato esse ainda a ser explorado.

Ambas as áreas poderão ser incrementadas tendo como base essa tese, por futuros pesquisadores.

Além disso, em virtude dos conhecimentos obtidos na área de vibrações, é possível aplicar os

mesmos em uma pesquisa relacionada a consolidação óssea na área Biomédica.
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Como resultado das análises desenvolvidas nesta tese, as publicações em congressos e

revistas científicas, estão elencadas abaixo.

- Acelerômetro Óptico Biaxial

• LINESSIO, Rafael Pomorski; TAVARES, Lucas Henrique dos Santos; SILVA, Thiago

da; OLIVEIRA, Valmir de; BAVASTRI, Carlos Alberto; ANTUNES, Paulo Fernando da

Costa; SILVA, Jean Carlos Cardozo da. Biaxial Optical Accelerometer Based on Ultra-

High Numerical Aperture Fiber. IEEE SENSORS JOURNAL, 2019.

• LINESSIO, Rafael Pomorski; TAVARES, Lucas Henrique dos Santos; SILVA, Thiago

da; OLIVEIRA, Valmir de; BAVASTRI, Carlos Alberto; ANTUNES, Paulo Fernando

da Costa; SILVA, Jean Carlos Cardozo da. Desenvolvimento de um acelerômetro óptico

biaxial empregando as redes de Bragg em fibra óptica. In: XIX Semana da Engenharia de

Produção e Mecânica Sul-americana, 2019, Curitiba.

• LINESSIO, Rafael Pomorski; TAVARES, Lucas Henrique dos Santos; SILVA, Thiago

da; ANTUNES, Paulo Fernando da Costa. SILVA, Jean Carlos Cardozo da. BAVASTRI,

Carlos Alberto. Biaxial Optical Accelerometer Based on Ultra-High Numerical Aperture

Fiber for Structural and Electrical Machines Vibrations Analysis. In: Bragg Gratings,

Photosensitivity and Poling in Glass Waveguides and Materials, 2018, Zurich. Advanced

Photonics 2018.

- Controle de Vibrações

• LINESSIO, Rafael Pomorski; FANTIN, Eduardo Salmoria. BARGHOUTHI, Maurizio

Radloff; KLUTHCOVSKY, Samuel; BAVASTRI, Carlos Alberto; SILVA, Jean Carlos

Cardozo da. Building Structure with Pendulum Neutralizer Vibration Analysis Using FBGs

Strain Sensors. In: International Microwave and. Optoelectronics Conference (IMOC),

Aveiro - Portugal, 2019.

• LINESSIO, Rafael Pomorski; Silva, Jean Carlos Cardozo da; TAVARES, Lucas Henrique

dos Santos; SILVA, Thiago da; BAVASTRI, Carlos Alberto . Vibration analysis of a canti-

lever beam with viscoelastic neutralizers using fiber Bragg gratings. In: 2017 SBMO/IEEE

MTTS International Microwave and Optoelectronics Conference (IMOC), Águas de Lin-

dóia - São Paulo, 2017.
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- Biomédica

• A. KALINOWSKI, R. P. LINESSIO, C. J. A. MENDONÇA, P. ANTUNES, A. RAMOS

and J. C. C. da SILVA, "Noninvasive Optical Instrumentation for Bone Healing Process

Analysis,"in IEEE SENSORS JOURNAL, 2020.

1.3 ORGANIZAÇÃO DA TESE

Esta tese esta dividida em cinco capítulos onde são descritos a implementação de

um acelerômetro óptico biaxial utilizando a fibra óptica com elevada abertura numérica. A

validação da aplicação do acelerômetro para o monitoramento de máquinas elétricas é realizada

através de ensaios em motores elétricos comerciais. Além disso, são apresentados os projeto

de neutralizadores pendulares passivo, semi-ativo e híbrido para o controle de vibração de uma

estrutura metálica. A validação do sensoriamento óptico é realizada comparando a resposta desse

sistema com um acelerômetro piezoelétrico utilizado como referência.

No capítulo 1, introdução, é apresentado a estrutura da tese e o contexto que este

trabalho é aplicado. O enfoque no monitoramento dinâmico e o controle de vibrações é dado em

função da necessidade do desenvolvimento de novas soluções para implementação dos sensores

ópticos. O controle de vibrações é uma técnica sedimentada na área de engenharia mecânica,

portanto a inclusão do sensoriamento óptico propiciará a aplicação em novos segmentos de

análise de vibrações em estruturas e em máquinas elétricas.

No capítulo 2, definido como estado da arte e motivação, são apresentados algumas

técnicas de monitoramento e controle de vibrações implementadas nos últimos anos. Essa análise

permite validar o contexto deste trabalho em um ambiente atual, com as necessidades da indústria

e da construção civil.

No capítulo 3, a implementação, caracterização, calibração e ensaios do acelerômetro

óptico biaxial são apresentados. Ainda, são apresentados os conceitos das redes de Bragg,

relacionados ao processo de gravação e sensibilidade mecânica e térmica. O desenvolvimento

do acelerômetro necessita a aplicação de uma fibra óptica especial, denominada UHNA, cuja

característica é comparada com a fibra óptica fotossensível GF1. A comparação envolve a análise

do espectro de reflexão e transmissão. Para a validação experimental do acelerômetro óptico

biaxial, são realizados ensaios em motores elétricos a vazio e com carga acoplada ao eixo.

No capítulo 4, são explorados os conceitos de controle de vibrações utilizando os neu-
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tralizadores pendulares do tipo MK e MKC, semi-ativo e híbrido para o controle de vibração em

uma estrutura metálica. A resposta para uma excitação é comparada através da análise experi-

mental e numérica (FEM), obtida pelo método de elementos finitos. A amplitude da deformação

é obtida próximo da base da estrutura metálica, com o intuito de verificar a efetividade do

neutralizador e da sensibilidade do sensoriamento óptico.

No capítulo 5, são apresentadas as conclusões do desenvolvimento desse trabalho e as

propostas para trabalhos futuros.

No Apêndice A, são descritas as características da fibra óptica, relacionadas a modifica-

ção do índice de refração, fotossensibilidade, refletividade e as perdas em fibra óptica.

No Apêndice B, são descritos os conceitos de fundamentos de vibrações, para a análise

de um sistema mecânico e dos neutralizadores de vibrações.

No Apêndice C, são deduzidas as equações de massa dinâmica considerando a base do

acelerômetro óptico biaxial, para a comparação entre a resposta numérica e experimental.

No Apêndice D, é apresentado o estudo relacionado a aplicação do neutralizador passivo,

utilizando o material viscoelástico C-1002, para o controle de vibração de uma viga metálica do

tipo cantilever.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

A capacidade de identificar falhas como, por exemplo, mecânicas, elétricas e estruturais

são fundamentais para a redução dos custos de manutenção e condições inseguras tanto na

área industrial como em edificações (BORINSKI et al., 2001; FARRAR; WORDEN, 2007). O

conjunto de técnicas utilizadas para o monitoramento de máquinas elétricas e estruturas são deno-

minadas, Condition Monitoring(CM) e Structural Health Monitoring(SHM), respectivamente.

Em CM, são empregados a análise da assinatura de corrente do motor ou do inglês

Motor Current Signature Analysis(MCSA), análise térmica, análise de emissão acústica e de

vibrações (TAVNER, 2008). Os problemas em máquinas elétricas geralmente estão relacionados

a condições de instalações inadequadas, sobrecarga, tempo de utilização elevado ou níveis críticos

de vibração. O monitoramento da vibração e o diagnóstico das componentes em frequência

das máquinas elétricas, possibilitam analisar preventivamente de forma a reduzir os custos de

manutenção, otimizar o desempenho e melhorar a previsão de detecção de falhas no equipamento.

Em SHM, a técnica é baseada nos dados coletados referente ao comportamento e resposta da

estrutura, obtida através de uma rede de sensores, os quais podem indicar algum dano que

afeta ou poderá afetar a sua integridade. Uma das abordagens utilizadas no SHM baseia-se na

análise da vibração das estruturas induzidas por ações repetitivas, como o trânsito de veículos ou

intempéries provenientes de terremotos ou ventos. Assim, a aquisição dos dados proveniente

da resposta da estrutura para uma excitação, permite distinguir entre uma estrutura íntegra ou

danificada (SOHN et al., 2004; ANTUNES et al., 2009).

Tanto em máquinas elétricas quanto em estruturas, a análise de vibrações representa a

técnica de monitoramento comum (WANG et al., 2018). Um dos principais dispositivos utilizados

para essa análise, são os acelerômetros. Além dessa análise, outro enfoque esta relacionado

com o intuito de minimizar os efeitos provenientes dos elevados níveis de vibrações em ambas

as áreas. Assim, é fundamental controlar os níveis de amplitude e para isso são utilizados os

dispositivos denominados neutralizadores de vibrações.

Na seção 2.1 e seção 2.2 são apresentados algumas das principais topologias utiliza-

das no desenvolvimento dos acelerômetros e as técnicas aplicadas ao controle de vibrações,

respectivamente.
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2.1 TÉCNICAS DE MONITORAMENTO DE VIBRAÇÕES

A análise de vibrações em equipamentos industriais assim como também no monitora-

mento dinâmico de estruturas empregam principalmente acelerômetros capacitivos e piezoelétri-

cos. Esses dispositivos são susceptíveis a interferência eletromagnética, portanto em ambientes

com elevada influência dessa variável como, por exemplo, em usinas hidrelétricas próximo aos

geradores, os parâmetros mensurados e transmitidos poderão trazer erros de medição. Outro

fator preponderante, esta relacionado a necessidade de amplificadores de sinais intermediários,

quando há grandes distâncias entre o processamento dos dados e o sensoriamento. Geralmente a

medição desses sensores são pontuais, ou seja, as variáveis medidas são locais. Para aumentar o

número de pontos medidos é necessário investir em infra-estrutura e consequentemente tornando

os custos das instalações elevados (GARCÍA et al., 2010; ANTUNES et al., 2012; WANG et al.,

2018). Diante dessas limitações, como alternativa, sugere-se a aplicação dos sensores ópticos.

Com as diversas vantagens dos sensores ópticos e a diminuição dos custos relacio-

nados a essa tecnologia nos últimos anos, houve um aumento significativo das soluções na

indústria e na construção civil. Na área industrial, são utilizando sensores de corrente e tensão

elétrica (LONG et al., 2007; SOUSA et al., 2014). Outros segmentos estão relacionados ao mo-

nitoramento das linhas de transmissão de alta tensão, assim como na análise da temperatura no

enrolamento de motores e transformadores, que é essencial para prolongar o tempo de utiliza-

ção dos equipamentos (BAZZO et al., 2015; BAZZO et al., 2016). Na indústria de óleo e gás,

diversos parâmetros são mensurados como, por exemplo, pressão, temperatura e vazão. Para o

monitoramento dinâmico de estruturas, os sensores à fibra óptica são aplicados na análise de vi-

brações em pontes, represas e em minas de extração de minérios (YIN PAUL B. RUFFIN, 2008).

Os sensores ópticos quando confrontados com os sensores convencionais apresentam al-

gumas vantagens e as vezes são a única solução que poderá ser implementada. As características

definidas como: tamanho reduzido, quimicamente passivo, imune a interferências eletromag-

néticas, elevada sensibilidade e possibilidade de multiplexação dos sensores são algumas das

propriedades que tornam essa tecnologia promissora.

Na Figura 1 é apresentado o esquemático de um sensor óptico. O meio externo promove

no transdutor óptico alguma modificação da característica de transmissão, reflexão, dispersão

ou absorção da luz. A transmissão dos dados é realizada através de um canal de comunicação

óptico e processados na unidade optoeletrônica para posteriormente ser visualizado em uma
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um espectro de luz de banda larga, haverá reflexão da luz em cada interferência produzida. Os

feixes refletidos, estando em fase, formarão um pico definido pelo comprimento de onda de

Bragg, o qual é sensível a temperatura e deformação (LOPEZ-HIGUERA et al., 2011).

Nos últimos anos as FBGs vêm sendo utilizadas para as mais diversas aplicações.

Na área de engenharia civil são empregados no monitoramento de vigas de concreto, pontes,

mineração, túneis e barragens. Na engenharia elétrica, são aplicados na análise de geradores

de energia, motores, transformadores e cabos de alta tensão. Na área de desenvolvimento

de materiais, esses sensores permitem o monitoramento da cura dos materiais compósitos,

possibilitando assim o desenvolvimento de novas estruturas, para o segmento da aviação e

náutico (LIMA et al., 2008; GARCÍA et al., 2010; LOPEZ-HIGUERA et al., 2011; ANTUNES

et al., 2012; SOUSA et al., 2013; UMESH et al., 2015).

A ampla abrangência de aplicação desses sensores, está relacionado a razoável facilidade

de reprodutibilidade, diminuição dos custos relacionado aos equipamentos de interrogação e das

fibras ópticas. Outra característica denomina-se quasi-distribuído, em virtude da distribuição

espacial dos sensores. Essa última característica permite inferir que as FBGs, ou seja, os sensores

podem ser multiplexados em comprimento de onda, possibilitando assim o monitoramento de

diversas variáveis ao longo da fibra óptica, sendo que essa é uma das principais vantagens dos

sensores baseados nas redes de Bragg em fibra óptica.

Quando a solução por sensor óptico é comparada com os sensores convencionais,

pode-se afirmar que a multiplexação dos mesmos possibilita a diminuição dos custos de ins-

talação, manutenção dos cabeamentos e sensores. Além disso, as FBGs em fibra óptica apre-

sentam elevada sensibilidade a deformação e a temperatura, com coeficientes de aproximada-

mente 1,2 pm/𝜇𝜖 e 13,7 pm/°C, respectivamente, para o comprimento de onda em 1550 nm

(OTHONOS; KALLI, 1999). Ainda, esses sensores são quimicamente inertes, adequados para

aplicações em ambientes com atmosfera corrosiva e a dimensão física na ordem de micrometro,

propiciando o encapsulamento em outros materiais.

Essas características das FBGs são a base para o implementação de diversos acelerô-

metros, os quais são dispositivos específicos para a análise de vibrações. As etapas para o

desenvolvimento de acelerômetros restringem-se primeiramente ao tipo da estrutura mecânica

para cada projeto. Elevada parcela dos acelerômetros desenvolvidos nos últimos anos, estão

restritos a um ou dois eixos de sensibilidade. O projeto para o desenvolvimento das topologias de

diferentes acelerômetros é principalmente baseada na análise de elementos finitos, da frequência
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de ressonância e da sensibilidade.

A técnica de elementos finitos possibilita otimizar o projeto e diminuir os custos

e tempo de implementação. Aliado a isso, a necessidade de correlacionar a frequência de

ressonância e sensibilidade, compensação de temperatura e multiplexação é o que define o

desenvolvimento de diferentes estruturas mecânicas, utilizando o mesmo princípio de senso-

riamento. Para análise sísmica a faixa de frequência está relacionada entre 1 Hz a 160 Hz

(WU et al., 2009; LIU et al., 2019). Já, para a análise de vibrações em máquinas elétricas para

a rede elétrica local em 60 Hz estão presentes componentes de 60 Hz, 120 Hz, 180 Hz e seus

múltiplos (ANTUNES et al., 2009; SOUSA et al., 2015). Para a análise de defeitos em rolamen-

tos de motores elétricos, pode-se observar as frequências no espectro, já que as mesmas estão

relacionadas a geometria do componente (BLÖDT et al., 2004).

Os sistemas implementados são baseados em diferentes topologias, as quais são de-

finidas como, diafragma, encapsulado e massa-mola (WANG et al., 2016). Os exemplos aqui

ilustrados, estão refinados exclusivamente empregando as FBGs em fibra óptica. Os itens desta-

cados em cada revisão, são a sensibilidade e a frequência de ressonância. Esses parâmetros estão

relacionados ao tipo de aplicação do transdutor.

A topologia denominada diafragma, é baseada na deformação de uma membrana a

qual pode ser metálica ou de algum material elástico (LI et al., 2014). A oscilação da massa

inercial, induz a deformação do diafragma e consequentemente da FBG, provocando a variação

do comprimento de onda de Bragg. Geralmente esses transdutores são uniaxiais e de pequenas

dimensões quando comparado com o sistema massa-mola.

A estrutura desenvolvida por Todd et al. (1998) (TODD et al., 1998), é composta por

duas placas retangulares paralelas com comprimento de 25,4 mm, espessura de 0,4 mm e entre as

mesmas há uma massa inercial. A FBG esta fixada na parte inferior de uma das vigas. A massa

inercial tem como função incrementar a sensibilidade do transdutor. A sensibilidade obtida é de

255 𝑝𝑚.𝑔−1 e frequência de ressonância de 1 kHz. Na Figura 3 é apresentada um esquemático

do acelerômetro desenvolvido por Todd et al. (1998).

Liu et al. (2012) (LIU et al., 2012) projeta e desenvolve um acelerômetro utilizando

a FBG fixada em um diafragma metálico no qual está fixado uma massa inercial. A vibração

induz o movimento da massa inercial e consequentemente a variação do comprimento de onda

de Bragg. Essa topologia, possui a vantagem de não possuir partes móveis, o que diminui a

probabilidade de haver distorções na faixa de medição do transdutor. A sensibilidade obtida do
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campo evanescente ao núcleo da fibra óptica (WALTERMANN et al., 2015). Na Figura 20 é

apresentado o posicionamento do elemento sensor, além do conector e da massa inercial.

Figura 20 – Esquemático do acelerômetro implemen-
tado por Koch et al. (2018).
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Fonte: Adaptado de Koch et al. (2018).

Em Wang et al. (2018) (WANG et al., 2018) utiliza um cilindro de aço constituído com

duas FBGs, permitindo o monitoramento uniaxial de vibrações. Devido a posição das FBGs

a variação de temperatura pode ser desconsiderada. A frequência de ressonância obtida é de

3806 Hz, sendo que a resposta é linear até 1200 Hz, com sensibilidade de 4 𝑝𝑚.𝑔−1. Na Figura 21

estão indicados as principais partes do acelerômetro implementado por Wang et al. (2018).

Figura 21 – Esquemático do acelerômetro implementado
por Wang et al. (2018).
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Fonte: Adaptado de Wang et al. (2018).

O acelerômetro projetado por Parida et al. (2019) (PARIDA et al., 2019) possui sensibi-

lidade de 406,7 𝑝𝑚.𝑔−1 e frequência ressonância próxima de 86 Hz, além da compensação da

variação de temperatura, em virtude da diferença do comprimento de onda das duas FBGs. Na

Figura 22 é apresentado a estrutura do acelerômetro desenvolvido por Parida et al. (2019).

Novas estruturas empregando materiais sintéticos têm sido propostas, esse desenvol-

vimento permite a diminuição da massa total mantendo as mesmas características de frequên-

cia de ressonância e sensibilidade. O acelerômetro desenvolvido por Zhang et al. (2015)

(ZHANG et al., 2015) é composto por uma estrutura cilíndrica, em que a mesma é projetada

com o material de silicone com elevada resistência empregando a FBG como elemento sensor.

Devido as características dos materiais empregados sugere-se a aplicações em temperaturas até
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Figura 22 – Esquemático do acelerômetro implemen-
tado por Parida et al. (2019).
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Massa inercial 

Fibra óptica

Fonte: Adaptado de Parida et al. (2019).

150∘C. Os resultados apresentados revelam linearidade na frequência entre 30 Hz a 300 Hz, com

frequência de ressonância de 400 Hz e sensibilidade de 42,7 𝑝𝑚.𝑔−1. Em Gutiérrez et al. (2018)

(GUTIÉRREZ et al., 2018) é apresentado um acelerômetro, com massa total de 9,19 g empre-

gando FBGs. Esse transdutor consiste de um cilindro oco de poliamida, estrutura sextavada, com

25 mm de comprimento e 20 mm de diâmetro. A limitação dessa estrutura proposta está relacio-

nada com a elevada dificuldade de construção. A frequência ressonância obtida é de 708 Hz e

sensibilidade de 19,65 𝑝𝑚.𝑔−1. Na Figura 23 é apresentado o acelerômetro implementado por

Gutiérrez et al. (2018).

Figura 23 – Esquemático do acelerômetro implemen-
tado por Gutiérrez et al. (2018).

FBG

Massa Inercial

Estrutura externa

Fonte: Adaptado de Gutierrez et al. (2018).

Poucas topologias empregam a análise dos três eixos. Em Morikawa et al. (2002)

(MORIKAWA et al., 2002) é projetado um acelerômetro triaxial, com massa total de 47,56 g no

qual a fibra óptica, com FBGs, operam como elementos de mola para a oscilação de uma massa

de 1 g. Essa massa pode ser modificada para alterar a sensibilidade do transdutor. Os testes reali-

zados observaram uma resposta satisfatória do sistema para excitações até 800 Hz. Na Figura 24

é apresentado a estrutura do acelerômetro triaxial desenvolvido por Morikawa et al. (2002).

Em Jiang e Yang (2012) (JIANG; YANG, 2012) também é desenvolvido um acelerôme-

tro triaxial, onde uma massa inercial de alumínio de 10 g é suspensa pelas três fibras ópticas, as
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Figura 24 – Esquemático do acelerômetro implementado
por Morikawa et al. (2002).

FBG

Massa Inercial

Fonte: Adaptado de Morikawa et al. (2002).

quais estavam fixas em uma estrutura de aço carbono. A frequência de ressonância do transdutor

é aproximadamente 200 Hz. Em outra solução, o autor implementou um acelerômetro triaxial

para o monitoramento de atividades sísmicas, em que a frequência de ressonância é igual a

215 Hz.

Alguns fabricantes como, por exemplo, HBM®, Micron Optics® e

3L Technologies INC®, já empregam a tecnologia óptica, especificamente as FBGs no

desenvolvimento de transdutores. Na Figura 25 são indicados a estrutura de alguns acelerômetros

comerciais.

Figura 25 – Acelerômetros comerciais: a)Acelerômetro modelo FS65ACC do fabricante HBM. b) Acelerô-
metro modelo os7100 do fabricante Micron Optics. c) Acelerômetro modelo FS510 do frabri-
cante 3L Technologies INC. d) Acelerômetro modelo FS511 do frabricante 3L Technologies
INC. e) Acelerômetro modelo FS530 do frabricante 3L Technologies INC.

(a) (b) (c)

(d) (e)

Na Figura 25a é apresentado um acelerômetro, o qual pode ser desenvolvido com dois ou

três eixos de sensibilidade, com operação até 50 Hz. A topologia permite a conexão com outros
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sensores ópticos, através da multiplexação. Na Figura 25b está indicado um acelerômetro triaxial

com frequência máxima de operação igual a 300 Hz. Na Figura 25c, Figura 25d e na Figura 25e

são apresentados os três acelerômetros desenvolvidos pela empresa 3L Technologies INC®.

Esses acelerômetros, possuem faixa de frequência definida até 50 Hz, entre as aplicações o

fabricante cita exemplos análise no monitoramento de edifícios, pontes, túneis e barragens.

2.2 TÉCNICAS DE CONTROLE DE VIBRAÇÕES

O avanço das técnicas de construções, permitiram o desenvolvimento de edifícios e

pontes com grandes dimensões. Dentre essas dimensões, a elevada altura em edifícios e grande

extensão em pontes, tornaram essas estruturas mais flexíveis e também mais susceptíveis a

pertubações externas. Em pontes, o tráfego de veículos pesados, pode ocasionar o aumento das

tensões internas e provocar grandes deflexões na estrutura (KWON et al., 1998). Além disso,

tanto em edifícios como em pontes, os mesmos estão sujeitos a cargas laterais proveniente,

principalmente, de ventos fortes e fenômenos sísmicos.

No projeto de ambas estruturas, embora cada uma tenha sua particularidade, o

dimensionamento deve atender principalmente a três requisitos, os quais são definidos pela

resistência, rigidez e estabilidade. Além desses fatores, devem ser consideradas a estética e

a funcionalidade. Em edifícios com baixas alturas, os critérios de resistência determinam o

seu dimensionamento e as cargas provenientes da força da gravidade são predominantes. Em

estruturas longitudinalmente elevadas, a rigidez e a estabilidade são preponderantes, e deve ser

considerada a influência das cargas laterais (FAN et al., 2009).

O vento e os fenômenos sísmicos são forças de natureza dinâmica, ou seja, essas

forças são modificadas ao longo do tempo e podem produzir elevada amplificação da resposta

da estrutura. A amplitude das oscilações depende da natureza das forças aerodinâmicas e das

características dinâmicas do edifício (BALENDRA, 1993; CONNOR, 2003).

Algumas normas brasileiras, como a NBR 6123 e NBR 15421, tratam sobre os car-

regamentos em estruturas. Na NBR 6123 de 1988, são descritos as condições exigíveis na

consideração das forças devidas a ação estática e dinâmica do vento para efeitos de cálculo de

edificações (ABNT, 1988). Na NBR 15421 de 2006 são apresentados os requisitos exigíveis

para verificação da segurança das estruturas da construção civil, relativamente às ações sísmicas

e os critérios de quantificação destas ações e das resistências a serem consideradas no projeto de

edificações. Elevados carregamentos, independente da fonte, podem ocasionar elevados níveis
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de vibrações, acarretando fadiga dos materiais, danos estruturais e desconforto para os usuários.

Diante disso, alguns fenômenos físicos associados a excitação são definidos como, ressonância,

autoexcitação e instabilidade dinâmica.

A ressonância é um fenômeno físico e ocorre quando a frequência de excitação coincide

com uma das frequências naturais da estrutura, provocando elevados níveis de amplitude de

vibrações (RAO, 2008). No caso de edifícios e pontes, quando esse fenômeno ocorre, pequenas

forças externas provocam deslocamentos significativos tornando o movimento perceptível e em

casos extremos um possível colapso (SARTOTI, 2015).

A autoexcitação é a interação da própria estrutura para a realimentação das condições

instáveis de vibração. As estruturas como, edifícios e pontes, são corpos flexíveis e portanto a

sua aerodinâmica pode ser alterada. As alterações aerodinâmicas em função das deformações

da estrutura, caracterizam o comportamento aeroelástico. A aeroelasticidade é a ciência que

estuda as consequências da interação de forças de inércia, elásticas e aerodinâmicas, agindo

simultaneamente em uma estrutura. As forças de inércia são decorrentes das acelerações às

quais são dependentes da massa da estrutura, já as forças elásticas são provenientes das reações

elásticas da estrutura que se deforma. E por último, as forças aerodinâmicas são decorrentes

do escoamento de um fluído, neste caso as excitações eólicas, ao qual a estrutura está sujeita

(TARANATH, 1988; BALENDRA, 1993).

Para atenuar os efeitos provenientes das forças aerodinâmicas em edifícios, são propos-

tas modificações estruturais, com o intuito de direcionar o escoamento do ar. Na Figura 26 são

apresentados algumas soluções adotadas na construção de edifícios.

Figura 26 – Modificações aerodinâmicas na estrutura do edifício.

Basic Fins Vented Fins Slotted Corners Chamfered Corners

Fonte: Adaptado de Kareem (1999).

Segundo Kareem et al. (1999) (KAREEM et al., 1999) as alterações propostas como,

por exemplo, Fins, Vented Fins, Slotted Corners e Chamfered Corners evidenciam significativa

redução da força de excitação proveniente do vento quando comparado com a estrutura do tipo

Basic. Essa soluções podem ser observadas nos edifícios Mitsubishi Heavy Industries Yokohama
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Building, Petronas Towers e Jin Mao Building. Esses edifícios estão representados nas imagens

da Figura 27.

Figura 27 – Imagens dos edifícios com alteração da estrutura externa para modi-
ficação das forças aerodinâmicas: a) Yokohama Building. b) Petronas
Tower. c) Jin Mao Building.

(a) (b) (c)
Fonte: Adaptado de Kareem (1999).

As forças aerodinâmicas provenientes de ventos fortes, podem gerar fenômenos prove-

nientes da autoexcitação, as quais são definidas como: buffeting (golpeio), vortex shedding (des-

prendimento de vórtices), galloping (galope) e fluttering (daprejamento) (DOWELL et al., 2005).

Um dos exemplos clássicos dos efeitos da autoexcitação provenientes do vento, é a ponte de

Tacoma Narrows Bridge, localizada em Washington, nos Estados Unidos, a qual entrou em

colapso em novembro de 1940.

A instabilidade dinâmica pode propiciar condições inseguras de operação. Esse fenô-

meno está relacionado ao projeto da própria estrutura. Para isso, os avanços nas técnicas na

engenharia civil permitem o desenvolvido de diversos sistemas que podem minimizar os desloca-

mentos e acelerações horizontais. Algumas dessas soluções são: pórticos rígidos, placas planas

sem vigas, núcleo rígido, muros de cortante, mega coluna, mega núcleo, pórticos com outrigger

(TARANATH, 2010). Os pórticos com outrigger, por exemplo, caracterizam-se no reforço da

edificação, através de elementos estruturais rígidos no plano horizontal do pavimento conectados

com o núcleo rígido vertical central com o intuito de reduzir o deslocamento vertical no topo do

edifício. Essas soluções são empregadas em edifícios como, Melbourne Tower, Plaza Rakyate

World Trade Center Towers (KAREEM et al., 1999; TARANATH, 2010).

Outros sistemas utilizados para controlar os níveis de vibrações são denominados

neutralizadores de vibrações, os quais são o enfoque desta pesquisa (BALENDRA, 1993;

KAREEM et al., 1999; SOONG; CONSTANTINOU, 1994; LAWSON, 2001; TARANATH,

2010). Segundo Espíndola (1987) algumas das técnicas utilizadas para reduzir as amplitudes de
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vibrações a níveis aceitáveis são:

• atuar sobre a força de excitação, eliminando-a, reduzindo sua amplitude e/ou alterando a

sua frequência;

• atuar sobre a estrutura, seja pela variação de rigidez, massa ou introduzindo amortecimento;

• acoplar um sistema auxiliar (sistema secundário) ao sistema primário, com o intuito de

reduzir a amplitude vibração e seus efeitos.

Entre os fatores apresentados, primeiro é proposto promover a alteração da força de

excitação, a qual nem sempre é possível já que muitas vezes essas forças são provenientes de

excitações naturais como, por exemplo, ventos e abalos sísmicos. Em indústrias as forças de

vibração podem estar relacionadas ao próprio processo industrial.

A segunda alternativa apontada, é alterar as características mecânicas do sistema,

variando a massa, a rigidez da estrutura de maneira que as frequências fundamentais se afastem

da faixa de ressonância com as das forças dinâmicas, ou ainda aumentando o amortecimento.

As alterações desses parâmetros pode ser ajustado em fase de projeto e execução. Contudo, em

algumas situações, quando a edificação já está finalizada, a modificação desses parâmetros, pode

ser economicamente ou estruturalmente inviável (THENOZHI; YU, 2013).

A terceira alternativa para o controle de vibrações consiste na fixação de um sistema

secundário ao sistema principal. Esse sistema secundário é denominado neutralizador dinâmico

de vibração ou absorvedor de vibração o qual é fixado ao sistema primário, com o propósito de

reduzir ou controlar as vibrações, aplicando forças de reação e/ou dissipação da energia vibrató-

ria. Os neutralizadores, quando devidamente projetados, injetam no sistema primário elevada

impedância mecânica, na banda de frequência de interesse, onde uma ou várias frequências

naturais da estrutura estão presentes (BAVASTRI et al., 2007).

As primeiras análises para o controle vibrações são realizadas por Frahm (1911) para o

controle do movimento pendular dos navios de guerra. Embora o controle de vibrações tenha sua

origem no começo do século XX, somente a partir da década de 60, houve um avanço da aplicação

de neutralizadores dinâmicos em estruturas assim como também na aplicação em equipamentos

e na indústria (RAO, 2003). Durante vários anos, diversos tipos de neutralizadores dinâmicos

foram desenvolvidos e vários modelos matemáticos foram analisados para compreender o

seu comportamento (BAVASTRI, 1997; ESPíNDOLA et al., 2008; ESPÍNDOLA et al., 2009;
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LIANG; TUNG, 2010). Isso demonstra o interesse dos pesquisadores no desenvolvimento de

novas metodologias e soluções para o controle de vibrações.

Os neutralizadores dinâmicos são definidos pela sua estrutura física e cada um desses

possuí uma aplicação específica. No controle de vibrações em edifícios geralmente são utilizados

neutralizadores hidráulicos e/ou pendulares, devido as baixas frequências e as grandes massas

envolvidas. Neutralizadores eletromecânicos podem ser empregados em dispositivos nos quais é

necessário flexibilidade, já que é possível controlar suas características dinâmicas através dos

parâmetros elétricos, definidos pela resistência, indutância e capacitância. Os NDV podem ser

projetados com diferentes tamanhos e massas. A versatilidade aliada a grande dissipação de

energia obtida pelas características do material viscoelástico, permite seu emprego em diversas

soluções (BAVASTRI et al., 2007).

Os neutralizadores na ausência de amortecimento, são denominados neutralizadores

dinâmicos massa-mola, MK. Os neutralizadores MK, não envolvem a dissipação de energia, mas

sim uma redistribuição dessa energia no espectro de frequência para neutralizar a vibração numa

frequência específica. Se for introduzido um elemento dissipador de energia, por exemplo, um

amortecedor viscoso, estes dispositivos são denominados massa-mola-amortecedor, MKC. Nesse

sistema, além de gerar forças de reação sobre a estrutura, o neutralizador promove uma dissipação

da energia vibratória (SILVA, 2005). Porém, se os elementos de mola e amortecedor forem

substituídos por um elemento viscoelástico, o neutralizador é denominado neutralizador dinâmico

viscoelástico, NDV. Contudo, ao empregar materiais elásticos, é fundamental compreender os

parâmetros de operação do neutralizador, já que os mesmos são dependentes da variação da

temperatura e frequência.

Em Bavastri et al. (2007) (BAVASTRI et al., 2007) é apresentado o trabalho desenvol-

vido pelo grupo de pesquisa PISAdo CNPq, o qual desenvolve metodologia para o estudo do

controle de vibrações através de neutralizadores dinâmicos viscoelásticos. Para isso é necessário

conhecer os parâmetros modais os quais são definidos, pelos modos de vibrar, as frequências

naturais, o amortecimento, as características dinâmicas do material viscoelástico empregado,

além do modelo equivalente generalizado do neutralizador em estudo. A teoria dos parâmetros

equivalentes generalizados, permite escrever as equações de movimento do sistema composto,

apenas em termos dos graus de liberdade do sistema primário. Ainda, é apresentado esse conceito

para outros tipos de neutralizadores como, por exemplo, viscosos, hidráulicos e eletromecânicos.

Em Espíndola et al. (2010) também é apresentado os conceitos dos parâmetros equivalentes
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generalizados e ainda é exemplificado a análise de um pêndulo com material viscoelástico.

Os neutralizadores de vibrações, podem ser denominados passivo, semi-ativo, ativo e

híbrido (CORNEJO; ALVAREZ-ICAZA, 2006; THENOZHI; YU, 2013). O controle passivo

é baseado somente nas propriedades do material utilizado para a dissipação da energia. As

mudanças são realizadas com alterações estruturais simples ou através da adição de elementos

como massas, molas, amortecedores constituídos de fluido ou borrachas amortecidas, que reagem

em oposição à excitação imposta sobre os mesmos pela vibração e portanto dissipando energia.

Um exemplo desse componente são os isoladores. Os isoladores de vibrações envolvem a

inserção de um membro resiliente (ou isolador) entre a massa vibratória (ou equipamento) e

a fonte da vibração de forma que a redução na resposta dinâmica do sistema é atingida sob

condições específicas de excitação de vibrações. Além disso, esse componente tem função de

suportar a dilatação e a contração natural do concreto e evitar o contato direto das estruturas de

concreto.

O controle semi-ativo são considerados dispositivos passivos intermediários

(KUMAR POONAMA; SEHGALC, 2007). Essa topologia requer baixa parcela de energia ex-

terna para produzir uma banda larga de controle, já que a atuação ocorre sobre o neutralizador e

não sobre a estrutura como no controle ativo. Assim, esse sistema necessita menos quantidade de

energia, quando comparado com os sistema ativo, podendo dessa forma operar com baterias de

emergência no caso de falta de energia.

O controle ativo é composto de um servomecanismo dotado de um sensor, proces-

sador de sinal e um atuador. Os atuadores podem ser eletromecânicos, eletro-hidráulicos ou

eletro-pneumáticos. Esse método é dependente de grande quantidade de energia elétrica, já que

o controle é realizado diretamente sobre a estrutura, portanto pode ocorrer do sistema apresentar

limitações físicas dos atuadores em situações específicas. Outra solução, é a aplicação dos neutra-

lizadores híbridos o qual é a combinação entre o sistema semi-ativo e passivo ou ativo e passivo,

possibilitando uma elevada flexibilidade a excitações aleatórias (SPENCER; SAIN, 1997).

Um dos métodos de controle passivo são denominados Tuned Mass Dampers, TMD.

Esse sistema consiste em inserir no ponto de maior deslocamento, geralmente no topo de

edifícios, mecanismos do tipo MKC. O amortecimento pode ser do tipo viscoso ou viscoelástico.

Os TMDs transmitem a força de reação à estrutura do edifício. A eficácia desse sistema esta

relacionada as características dinâmicas, curso de deslocamento e massa adicionada. Uma das

restrições para a aplicação desse dispositivo geralmente é a limitação física de espaço. Para
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isso, pode ser empregado como alternativa, pêndulos com multi-estágios, pêndulos invertidos e

sistemas hidráulicos. Esse sistema não está restrito somente a edifícios, podendo ser aplicado em

estruturas como, chaminés e pontes (KAREEM et al., 1999).

Atualmente existem diversos tipos de TMDs empregados no Japão. Segundo

Kareem et al. (1999), entre os dispositivos existentes 46% são do tipo pendular e 73% em-

pregam o amortecimento hidráulico. Uma das instalações mais antigas do TMDs, é realizada

em 1977 na Hancock Tower em Boston. Dois TMDs foram instalados no quinquagésimo oitavo

andar, com o objetivo de evitar o comportamento torsional. O sistema permite reduzir a vibração

do edifício em aproximadamente 50%. Outras exemplos incluem os edifícios Rokko-island

P&F Vuilding em Kobe, Crystak Tower em Osaka e Sea Hawk Hotel e Resort em Fukuoka.

Nesses últimos três exemplos, utilizam um sistema hidráulico baseado no estado físico da água,

alternando entre sólido e líquido, os quais são dispostos em tanques, e permitem atenuar as forças

induzidas pelo vento sobre a estrutura. Ainda, Kareem et al. (1999) fez uma revisão entre 1975 a

1998 dos sistemas que utilizam TMDs.

O trabalho desenvolvido por Alvarenga (1994) (ALVARENGA, 1994) analisa a utili-

zação de neutralizadores viscoelásticos com o sistema pendular para o controle de vibrações

em um modelo reduzido de um prédio industrial, a fim de controlar o seu primeiro modo de

vibrar. Orlando (2006) (ORLANDO, 2006) propôs um neutralizador pendular para o controle

de vibrações de torres esbeltas, ocasionadas por carregamentos harmônicos para representar, de

maneira simplificada a ação do vento. Em Gomez (2007) (GOMEZ, 2007) é avaliado a eficiência

de um neutralizador do tipo pêndulo para a redução dos deslocamentos, velocidades e acelerações

de uma estrutura quando submetida a excitações dinâmicas.

O controle passivo empregando amortecimento baseado nos materiais viscoelásticos,

tem sido utilizado em diversas aplicações para o controle de vibrações. Esses materiais se

deformam através de compressão e cisalhamento, dissipando energia possibilitando a aplicação

em estruturas para o controle quando a mesma é submetida a fortes ventos e terremotos. A

aplicação do controle de vibração baseado em materiais viscoelásticos são exemplificados por,

World Trade Center Towers, Columbia SeaFirst Building, Two Union Square Building e Torishima

Riverside Hill Symbol Tower (KAREEM et al., 1999).

O controle passivo de vibrações do tipo pendular pode ser ilustrado pelo edifício

Taipei 101, na cidade de Taipei em Taiwan. Na Figura 28 estão indicados os amortecedores

instalados em cada andar, o pêndulo suspenso pelos cabos e os amortecedores limitadores de
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deslocamento.

Figura 28 – Sistema de controle passivo do edifício Taipei 101. a) Amortecedores posiciona-
dos em cada andar do edifício. b) Fotografia da massa do neutralizador pendular
suportado pelos cabos. c) Detalhe do limitador de deslocamento do pêndulo.

(a)

Amortecedores

(b) (c)
Fonte: Adaptado de Haym Benaroya (2017).

O edifício Taipei 101 finalizado em 2003, possui 505 m, o que corresponde a

101 andares. Em virtude da localização do edifício, o mesmo esta propenso a terremotos e tufões,

e para isso houve a necessidade de aprimorar os fatores de segurança da edificação. Para atuar no

controle de vibração do edifício minimizando as forças externas, é posicionado um neutralizador

do tipo pendular entre o octogésimo sétimo e nonagésimo segundo andar. Esse neutralizador é

composto por uma esfera metálica com diâmetro de 5,5 m e massa de 660 t suspensa por 16 cabos

de aço, em que cada cabo possui 9 cm de diâmetro. A massa pode se deslocar 150 cm em qualquer

direção. Para limitar esse deslocamento, conforme ilustrado na Figura 28c foram posicionados

amortecedores na base da massa inercial (BENAROYA MARK NAGURKA, 2017).

Outra aplicação para o controle de vibrações passivo é representada pela ponte

Rio-Niterói, a qual tem um peso em aço em torno de 130000 kN e um comprimento total

de 848 metros. A estrutura de aço dos três vãos centrais da ponte encontra-se a aproximadamente

65 m acima do nível do mar. Segundo Battista e Pfeil (2005) em virtude da altura em relação

ao mar e a inexistência de obstáculos próximos, faz com que a ponte seja submetida a forças

aeroelásticas, produzidas predominantemente pelo escoamento de ar, sendo susceptível a fortes

oscilações induzidas pelo desprendimento de vórtices. Em virtude do comportamento aeroelás-

tico, a ponte metálica tinha que ser fechada ao tráfego de qualquer veículo por razões de conforto

e segurança. Em algumas situações a ponte oscilava com amplitude de 25,0 cm a 60,0 cm.

Além do vento, o tráfego de veículos longos e pesados são outra fonte de

excitação da estrutura. Segundo Santos (2007) diversos modos de vibrar são exci-

tados pelo tráfego de veículos pesados, tendo frequências associadas na faixa entre
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0,32 Hz a 0,77 Hz. O sistema de controle passivo é composto por 32 neutralizadores dis-

tribuídos ao longo de um pequeno trecho de 30 m, no centro do vão principal de 300 m

(BATTISTA; PFEIL, 2000; BATTISTA; PFEIL, 2005; PFEIL; BATTISTA, 2010). Os neutrali-

zadores MKC foram projetados, para atenuar as excitações provenientes dos efeitos eólicos, e

também é possível observar a diminuição de aproximadamente 75% das amplitudes de desloca-

mento vertical causadas pela ação normal do tráfego diário de veículos pesados.

Os neutralizadores tem massa total de 2,2 t, e as molas com constante elástica de

8,5 kN/m. Um total de 192 molas foram utilizadas nos 32 neutralizadores. O amortecimento é

imposto por cabos extensores feitos com feixes de tiras de material viscoelástico. Na Figura 29 é

apresentado a estrutura e a vista em perspectiva do neutralizador MKC.

Figura 29 – Neutralizador MKC da ponte Rio-Niterói: a) Estrutura do neutralizador. b) Ilustração vista em
perspectiva do neutralizador MKC posicionado entre as vigas.

(a)

Massa

Mola

(b)
Fonte: Adaptado de Battista (2005).

Posteriormente em Pfeil e Battista (2010) (PFEIL; BATTISTA, 2010), é analisado o

fenômeno aerodinâmico denominado lock-in. Esse fenômeno ocorre quando a frequência de

emissão dos vórtices são próximas da frequência de ressonância, ocasionando grandes oscilações

na estrutura. O autor analisa o efeito do neutralizador sobre a vibração da ponte, quando

submetida a esse fenômeno.

Em Vieira e Bavastri (2019) (VIEIRA; BAVASTRI, 2019) é desenvolvido um neutrali-

zador hidráulico para o controle de vibração do primeiro modo de vibrar em um modelo de um

prédio. O desenvolvimento do neutralizador é baseado na técnica de otimização não linear. Na

Figura 30 é apresentado o esquemático do neutralizador.

O neutralizador é composto de duas colunas verticais conectadas por uma passagem

horizontal, em que internamente o neutralizador é preenchido parcialmente com água. Esse

neutralizador usa a energia do movimento do líquido para reduzir a resposta dinâmica da estrutura

durante a excitação.
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Figura 30 – Representação esquemática do neutralizador hi-
dráulico do tipo coluna.

Fonte: Adaptado de Vieira e Bavastri (2019).

Em Datta (2003) (DATTA, 2003) são apresentadas diversas técnicas utilizadas para

o controle de vibração semi-ativo e ativo quanto há excitação sísmica em edifícios. Em

Kumar Poonama e Sehgalc (2007) (KUMAR POONAMA; SEHGALC, 2007) são apresentadas

diversas soluções relacionadas ao controle de vibração ativo e semi-ativo nos prédios no Japão.

Em Ibrahim et al. (2017) (IBRAHIM et al., 2017) é apresentado uma revisão dos trabalhos

publicados até 2013. Os trabalhos estão relacionados ao controle de vibrações passivo, semi-ativo,

ativo e híbridos, empregados em edifícios e estruturas.

Benaroya Mark Nagurka (2017) (BENAROYA MARK NAGURKA, 2017) é apresen-

tado uma estrutura de um prédio, em que em cada andar são empregados os neutralizadores

semi-ativos do tipo magnetorheological. Esse tipo de neutralizador é composto de um fluído

com partículas magnéticas. Quando o neutralizador está sujeito a variação do campo magnético,

a viscosidade do fluído é alterada e consequentemente a rigidez e o amortecimento do mesmo é

modificada. Na Figura 31 é representado um esquemático do neutralizador semi-ativo sugerido

por Benaroya Mark Nagurka (2017).

Figura 31 – Neutralizador semi-ativo composto de partículas
magnéticas, controlado pela variação do campo
magnético.

Fluído de 
amortecimento

Vigas de 
sustentação

Fonte: Adaptado de Haym Benaroya (2017).
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Em diversos trabalhos é apresentado uma revisão das aplicações dos neutralizadores,

entre eles é possível citar: (SUN et al., 1995; KAREEM et al., 1999; DATTA, 2003; KU-

MAR POONAMA; SEHGALC, 2007; THENOZHI; YU, 2013; IBRAHIM et al., 2017). Em

Thenozhi e Yu (2013) (THENOZHI; YU, 2013) é realizado uma revisão das técnicas de controle

de vibrações em edifícios, quando a excitação é proveniente de abalo sísmico e/ou ação do

vento. O autor cita que as técnicas desenvolvidas nessa área estão em crescente desenvolvimento

com a implementação de novos tipos de controles e configurações. Em Zhou et al. (2016)

(ZHOU et al., 2016) é apresentado uma revisão das pesquisas e aplicações dos neutralizadores

dinâmicos viscoelásticos. A revisão classificou os neutralizadores viscoelásticos conforme as

propriedades físicas, áreas de aplicação e modelagem matemática empregada.

Em Espíndola et al. (2008) (ESPíNDOLA et al., 2008) é apresentado a aplicação do

neutralizador viscoelástico em um gerador de energia elétrica, o qual estava em operação por

30 anos. Com o gerador em operação foram realizadas medições e observou-se uma componente

em frequência de vibração axial em aproximadamente 48 Hz. Essa componente esta relacionada a

instabilidade gerada pelo fluxo no interior do rotor. Essa instabilidade induzia uma força vibração

auto-excitada em uma componente em torno de 48 Hz. Para atenuar essa vibração é proposto o

projeto e a instalação na estrutura de seis neutralizadores, os quais foram instalados próximo

ao eixo. Na Figura 32 é apresentado a malha da estrutura do gerador modelada em elementos

finitos, indicando o suporte e o posicionamento dos neutralizadores.

Figura 32 – Malha em elementos finitos do gerador e indicação do posicionamento dos
neutralizadores.

Suporte 

Local de posicionamento 
dos neutralizadores 

Local de posicionamento 
dos neutralizadores dos neutralizadores 

Local de posicionamento 

Fonte: Adaptado de Espíndola (2008).

A malha do modelo é composta por 13314 elementos com 7834 nós. Através dos dados

analisados do sistema primário com e sem o neutralizador, houve uma redução de aproximada-
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mente 13 dB para a frequência de interesse.

Em Bavastri et al. (2004) (BAVASTRI et al., 2004) é analisado o comportamento das

linhas de transmissão de alta tensão sobre o carregamento eólico. Como as linhas de transmissão

apresentam baixa capacidade de dissipação de energia, as amplitudes induzidas pelas oscilações

provenientes dos ventos podem ser elevadas. Essas oscilações ocasionam a fadiga em pontos

próximos do engaste com a torre de transmissão.

O principal efeito sobre a estrutura, proveniente do vento, é a autoexcitação. A auto-

excitação pode induzir a formação dos vórtices de von Kármán, os quais provocam a variação

da pressão entre a parte inferior e superior, ocasionando a oscilação do cabo. Essa oscilação

periódica é perpendicular a direção do vento. As frequências da estruturas estão definidas entre

10 Hz a 100 Hz. Quando a excitação coincide com uma dessas frequências as quais estão rela-

cionadas com uma função entre a velocidade do vento e o diâmetro do cabo, pode ocasionar o

fenômeno da ressonância. Portanto, para atenuar os efeitos sobre essa estrutura são empregados

os neutralizadores. Contudo, os neutralizadores utilizados atualmente, são do tipo MK, os quais

são eficazes em específicas frequências. Assim, Bavastri et al. (2004) (BAVASTRI et al., 2004)

é avaliado numericamente um neutralizador dinâmico viscoelástico, NDV, o qual em virtude do

elevado amortecimento, possibilita o controle em banda larga, permitindo o controle eficaz das

vibrações para excitações aleatórias.

Em Chen Wei-hua Guo e Xie (2014) (CHEN WEI-HUA GUO; XIE, 2014) é apresen-

tado a revisão sobre análise dinâmica e controle de vibração em linhas de transmissão nos últimos

quarenta anos. Além da análise dinâmica, são apresentados os avanços tecnológicos relacionados

a resposta da estrutura, ao acumulo de neve e gelo, sobre a atuação do vento e eventos meteoro-

lógicos severos como, tornados e tufões, assim como também sobre o comportamento quando

exposto a abalos sísmicos. Algumas técnicas de controle de vibrações em torres de transmissão

são revisadas, como, neutralizadores baseados na intensidade do campo magnético e controle

adaptativo.

Em Sun et al. (1995) (SUN et al., 1995) é realizado uma revisão do desenvolvimento

dos dispositivos para o controle de vibrações até 1995. Entre os trabalhos citados, destaca-se as

aplicações no controle de vibrações, em pontes, plataformas de extração de petróleo e tubulações.

Um dos exemplos citados está apresentado na Figura 33.

O amortecimento e rigidez imposto pelo neutralizador é composto por dois materiais

elásticos, a borracha natural e um polímero sintético. O neutralizador implementado atende as
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Figura 33 – Neutralizador MKC desenvolvido por Hart et al. (1992). a) Neutralizador
MKC posicionado em uma tubulação de petróleo. b) Detalhe da estrutura
do neutralizador MKC.
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Fonte: Adaptado de Hart (1992).

condições climáticas e geográficas hostis do local. Entre as características de projeto, destacam-se

a capacidade de suportar as variações de temperatura ambiente, a oscilação na direção vertical,

elevado amortecimento para as frequências entre 1,5 Hz a 6,0 Hz. Além disso a massa do

neutralizador é mínima, com o intuito de evitar a flexão da tubulação.

Outra área de aplicação dos neutralizadores são nos aerogeradores. Como os aerogera-

dores estão localizados em ambientes isolados a estrutura e as pás sofrem com a influência de

fenômenos meteorológicos. Em Cheng et al. (2014) (CHENG et al., 2014) é apresentado um

estudo para a aplicação dos neutralizadores dinâmicos viscoelásticos em pás de aerogeradores.

Portanto, nesse contexto a aplicação dos materiais compósitos aliado aos materiais viscoelásticos

possibilitam a introdução de amortecimento na estrutura e consequentemente a redução dos

níveis de vibração e ruídos.

Em Zhang et al. (2017) (ZHANG et al., 2017) é analisado o controle de vibrações em

plataformas de petróleo em alto mar. As plataformas estão sujeitas a interferências produzidas

pelo ambiente como, por exemplo, ventos, placas de gelo e correntes marítimas. Essas interações

com a estrutura podem provocar fadiga dos materiais com consequente deterioração da estrutura,

além de causar desconforto aos operadores. Portanto, para garantir a confiabilidade e a segurança

de operação é fundamental implementar dispositivos para o controle de vibração. Para isso, é

analisado diversos dispositivos para o controle como os neutralizadores passivos e ativos.

A viabilidade do uso de neutralizadores viscoelásticos na redução de vibrações em

estruturas são estudados por vários autores, uma revisão de diversas aplicações são apresentadas

em Zhou et al. (2016) e Zhang et al. (2017). Em Tarng et al. (2000) (TARNG et al., 2000)
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é apresentado o controle passivo de vibração para a atenuação dos efeitos em ferramentas de

usinagem. Elevadas trepidações podem danificar a superfície do material usinado, assim como

também a ferramenta de corte. A implementação do neutralizador é realizada empregado um

atuador piezoelétrico acoplado a ferramenta de corte.

Em Cazzulani et al. (2014) (CAZZULANI et al., 2014) é apresentado a aplicação das

FBGs em fibra óptica para o controle de vibração ativo. Com o avanço das técnicas, alguns

materiais permitem o ajuste da rigidez e amortecimento conforme a excitação. Para obter essas

características, as estruturas são instrumentadas com sensores para avaliar a deformação do

sistema e também com atuadores para executar ações de controle.
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3 ACELERÔMETRO ÓPTICO BIAXIAL

Neste capítulo são descritos os processos de implementação de um acelerômetro óptico

biaxial. O acelerômetro aqui proposto, é o aprimoramento do acelerômetro óptico anteriormente

desenvolvido por Antunes et al. (2012) o qual é projetado para o monitoramento de vibrações

em torres de telecomunicações (ANTUNES et al., 2012). As características do transdutor aqui

desenvolvido como, a frequência de ressonância e sensibilidade são similares ao transdutor

desenvolvido por Antunes et al. (2012), porém com menor dimensão.

O desenvolvimento estrutural do acelerômetro óptico biaxial é realizado utilizando

o programa SolidWorks® 2015. O acelerômetro é composto por duas estruturas, as quais são

apresentadas na Figura 34.

Figura 34 – (a) Sistema mecânico massa-mola, indicando os diâmetros e alturas da estrutura.
(b) Acelerômetro óptico biaxial aonde é indicado a localização da base com a massa
inercial e o suporte externo.
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Fonte: Autoria própria.

A primeira estrutura, usinada em aço (SAE 1020) é composta da base e de uma massa

inercial. A segunda estrutura, usinada em liga de alumínio a qual é fixada sobre a base, é

denominada suporte externo. A diferença entre os materiais empregados na constituição do

transdutor, é relacionado ao aspecto prático de usinagem, já que o aço por ser um material com

elevada rigidez mantendo razoável resistência, quando comparado com ao alumínio, permite a

usinagem de peças com menores dimensões. Outro aspecto, está relacionado a característica do

material empregado, já que pela variação da rigidez é alterada a frequência de ressonância e a

sensibilidade do transdutor.

O sistema mecânico massa-mola apresentado na Figura 34(a), possuí massa total de

57 gramas, este sistema esta engastado a uma base com diâmetro de 54 mm e espessura de

8 mm. Esta base permite a fixação através de parafusos (M3) do sensor sobre a estrutura que será
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monitorada e também do suporte externo. Logo acima da base, há uma estrutura do tipo mola

concêntrica com diâmetro de 2 mm na região central juntamente com uma massa inercial. Esta

massa inercial é dividida em duas partes, a primeira com diâmetro de 17 mm e altura de 11 mm

e a segunda com diâmetro de 10 mm e altura de 4 mm. Na parte superior da massa inercial, há

ranhuras que possibilitam a fixação da fibra óptica. O sistema massa-mola, com as dimensões

citadas, possibilita o deslocamento da massa inercial nas direções de sensibilidade 𝑥 e 𝑦. Aliado

ao sistema massa-mola, conforme apresentado na Figura 34b, há o suporte externo com massa

de 11 gramas, diâmetro externo de 30 mm e altura de 31 mm, o qual permite a fixação da fibra

óptica.

Durante a etapa de consolidação da configuração do acelerômetro óptico, é realizada

a análise dinâmica do comportamento da estrutura mecânica, em que através do método de

elementos finitos, FEM, utilizando o programa Ansys® 17.1, são obtidos a frequência natural

e os modos de vibrar do protótipo. A frequência natural, obtida pela análise modal, associada

ao primeiro modo para ambos os eixos é de aproximadamente 679,76 Hz. A malha utilizada

para a análise de FEM é composta por 71830 nós e 46221 elementos do tipo Tet10, conforme

apresentado na Figura 35.

Figura 35 – Malha da massa inercial e da base para a análise atra-
vés do método de elementos finitos.

Detalhe da malha

Fonte: Autoria própria.

A definição desta configuração está relacionada com a faixa de interesse de medição.

Geralmente a faixa de operação para os acelerômetros é definida como um terço da frequência

natural. Após isso, um protótipo é produzido em uma impressora 3D. Essa etapa, permite verificar

as curvaturas da fibra óptica e o tamanho físico do protótipo, para posteriormente o mesmo ser

usinado.

Um dos principais fatores que deve ser considerado no desenvolvimento de um transdu-

tor de pequenas dimensões, está relacionado ao comprimento do raio de curvatura em que a fibra
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óptica é submetida. Na Figura 36 está indicado o detalhe do raio de curvatura e o posicionamento

da fibra óptica no interior do transdutor.

Figura 36 – Vista superior do acelerômetro indicando a dimensão do raio
da montagem e o posicionamento da fibra óptica.
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Fonte: Autoria própria.

Portanto, os curtos raios em que a fibra óptica deve ser submetida, sugerem a necessidade

de uma fibra óptica especial, pois a amplitude dos sinais refletidos pelas FBGs são afetadas por

curvas de raio curto. A operação do acelerômetro óptico biaxial é baseado no deslocamento

relativo entre a base e a massa inercial, e nesta análise restringe-se somente na orientação

horizontal. Para isso são empregadas as FBGs em fibra óptica como elemento sensor. A fibra

óptica com as FBGs gravadas em seu núcleo são fixadas na parte superior entre a massa inercial

e o suporte externo, conforme indicado na Figura 37.

Figura 37 – Esquemático do posicionamento das FBGs em
relação a massa inercial.
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Fonte: Autoria própria.

A medição do deslocamento relativo no eixo 𝑥 e no eixo 𝑦 é obtido através da variação

dos comprimentos de onda de cada FBG, os quais podem ser analisados pelas equações (1) e (2)

∆𝑥 = ∆𝜆𝐵(FBG 1) − ∆𝜆𝐵(FBG 3) (1)
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e

∆𝑦 = ∆𝜆𝐵(FBG 2) − ∆𝜆𝐵(FBG 4). (2)

As características do elemento sensor (FBG), o processo de gravação e a sensibilidade,

são descritas na seção 3.1.

3.1 REDES DE BRAGG EM FIBRA ÓPTICA

Aplicações da fibra óptica não se encontram limitadas apenas ao ramo de telecomunica-

ções, podendo também ser aplicado ao sensoriamento. Sensores a fibra óptica, são utilizados para

a medição de diversos parâmetros, entre eles é possível citar a temperatura e a deformação. Além

disso, diversos setores da engenharia empregam essa tecnologia, devido as inúmeras vantagens

quando comparado com os sensores elétricos tradicionais. As vantagens estão relacionadas a

reduzida massa e volume, imunidade a interferência eletromagnética, baixas perdas em transmis-

são, quimicamente inerte e no caso específico das redes de Bragg em fibra óptica os sensores

podem ser multiplexados ao longo da fibra óptica (GARCÍA et al., 2010).

As redes de Bragg em fibra óptica são dispositivos ópticos passivos, que correspondem

a uma modulação local do índice de refração efetivo, 𝑛𝑒𝑓 , do núcleo da fibra óptica, com uma

periodicidade, Λ. ∆𝑛 é o valor da amplitude da modulação do índice de refração, definidos

tipicamente valores entre 10−5 e 10−3 e 𝛿𝑛𝑒𝑓 (𝑧) é a variação do valor médio da modulação

(OTHONOS; KALLI, 1999). Na Figura 38 é apresentado o esquemático básico de uma FBG em

fibra óptica.

Figura 38 – Esquemático da rede de Bragg no núcleo da fibra óptica, indi-
cando o espectro incidente, transmitido e o refletido com o com-
primento de onda de Bragg.
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A rede de Bragg em fibra óptica opera como um filtro espectral reflexivo, que seleciona

um comprimento de onda de um espectro de banda larga incidente que tenham sido acoplados

ao núcleo da fibra óptica de acordo com as condições de Bragg, sendo o restante do espectro

transmitido. Se não for atendida as condições de Bragg, a luz refletida em cada plano da rede

subsequente torna-se progressivamente fora de fase e a intensidade da luz refletida é atenuada.

Contudo, quando a condição de Bragg é satisfeita, a qual é vinculada pelo período de

modulação do índice de refração Λ, e pelo índice de refração efetivo, 𝑛𝑒𝑓 , a contribuição da luz

refletida por cada plano contribui construtivamente na direção contra propagante, formando uma

banda de reflexão com comprimento de onda central definido pelos parâmetros da rede de Bragg

inscrita na fibra óptica, conforme ilustrado pela Figura 38 . Assim, o espectro refletido por uma

FBG é uma estreita faixa espectral, centrada no comprimento de onda de Bragg. O comprimento

de onda de Bragg é a componente que será obtida pelo interrogador óptico e após processado

para análise dos dados (OTHONOS; KALLI, 1999).

A condição de Bragg deve atender tanto a conservação da energia quanto do momento.

A conservação da energia requer que a frequência da radiação incidente e refletida sejam as

mesmas. Para a conservação de momento é necessário que o vetor de onda incidente, �⃗�𝑖, somado

ao vetor de onda da rede, 𝐾, seja igual ao vetor de onda da radiação espalhada �⃗�𝑓 . Essa relação

é dada pela equação (3)

�⃗�𝑖 + 𝐾 = �⃗�𝑓 . (3)

O vetor de onda da rede tem uma direção normal aos planos da rede com módulo 2𝜋/Λ.

O vetor de onda difratado é igual em módulo, porém oposto em direção ao vetor

incidente. Portanto a conservação do momento pode ser dada pela equação (4)

2

(︂
2𝜋𝑛𝑒𝑓

𝜆𝐵

)︂
=

2𝜋

Λ
. (4)

Simplificando a expressão é possível obter a condição de primeira ordem de Bragg definida pela

equação (5)

𝜆𝐵 = 2𝑛𝑒𝑓Λ, (5)

em que, 𝜆𝐵 é definido como o comprimento de onda de Bragg. Essa condição define que somente

comprimentos de onda iguais ou muito próximos da ressonância de Bragg serão refletidos

pela rede formada no núcleo da fibra óptica, caso contrário os mesmos serão transmitidos

(OTHONOS; KALLI, 1999; KASHYAP, 1999).
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3.1.1 Gravação de redes de Bragg em fibra óptica

As redes de Bragg em fibra óptica são formadas pela exposição do núcleo a um padrão

de radiação ultravioleta, UV. Para que o processo de gravação ocorra é necessário o controle da

frequência de emissão, controle da energia de pulso e do tempo de exposição da fibra óptica ao

feixe UV. Contudo existem técnicas que possibilitam aumentar a co-dopagem do núcleo como, o

processo de hidrogenação em alta pressão ou o aumento da concentração de germânio garantindo

assim sua fotossensibilidade para aplicações específicas. Em função dessas técnicas é possível

reduzir o tempo de exposição e o aumento da amplitude de modulação do índice de refração

(HILL; MELTZ, 1997; KASHYAP, 1999).

Atualmente para a gravação de redes de Bragg são utilizadas técnicas de gravação

externas a fibra óptica, das quais pode-se destacar as principais: a técnica interferométrica, ponto

a ponto e o método por máscara de fase. Aqui é abordada a técnica por máscara de fase a qual

é utilizada para gravar as redes de Bragg neste trabalho. As redes de Bragg foram gravadas no

Laboratório Multiusuário de Fotônica - Multi-Fóton da Universidade Tecnológica Federal do

Paraná, UTFPR, Câmpus Curitiba.

O método por máscara de fase é uma das técnicas mais efetivas para a gravação das

redes de Bragg em fibra óptica. Este método emprega o elemento de difração denominado

máscara de fase, a qual consiste em uma série de depressões longitudinais na superfície de

substrato de sílica produzidas por fotoliografia (OTHONOS; KALLI, 1999; KASHYAP, 1999).

O esquemático da gravação da rede de Bragg em fibra óptica é apresentado na Figura 39.

Figura 39 – Esquemático do processo de gravação por máscara de fase.
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Núcleo
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Ɵm

m = 0

Fonte: Autoria própria.
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Esta técnica de gravação consiste na difração do feixe UV após a passagem pela

máscara de fase, em várias ordens, m = 0, ±1, ±2 ..., de modo que as mesmas são projetadas

para minimizar a ordem de difração zero e maximizar as ordens −1 e +1. O feixe incidente e as

ordens difratadas seguem a equação de difração. Como o período da máscara de fase é igual a

Λ𝑝𝑚, pode-se obter a relação

Λ𝑝𝑚 =
𝑚𝜆𝑢𝑣

𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑚
2
− 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖

, (6)

em que 𝜃𝑚 é o ângulo da ordem de difração, 𝜆𝑢𝑣 é o comprimento de onda da radiação incidente,

e 𝜃𝑖 o ângulo do feixe incidente.

Para a condição em que o feixe UV incide normal a superfície, pode-se inferir que 𝜃𝑖

é igual a zero. Nesta condição a radiação difratada é dividida nas ordens m = 0, −1 e +1, e

geometricamente formando sobre a fibra a superposição dos feixes de ordem −1 e +1. O período

da rede Λ está relacionado ao ângulo de difração, 𝜃𝑚, conforme indicado pela equação (7)

Λ =
𝜆𝑢𝑣

2𝑠𝑖𝑛( 𝜃𝑚
2

)
=

Λ𝑝𝑚

2
. (7)

Conforme definido pela equação (7), o período gravado na rede será metade do período da

máscara de fase.

O método empregando a máscara de fase reduz a complexidade de gravação das redes

de Bragg em fibra óptica. As características como simplicidade e robustez do sistema, devido ao

emprego de um único elemento de difração, permitem diminuir a influência a fatores externos

ao sistema. Outro fator a ser considerado é em virtude que a baixa coerência temporal da fonte

de emissão não afeta a capacidade de gravação, em oposição ao método interferométrico, já

que a difração do feixe, formando o padrão de interferência no núcleo da fibra óptica é provido

diretamente pela máscara de fase. A desvantagem de aplicação desse método está relacionado a

necessidade de diferentes máscaras de fase para a gravação de diferentes comprimentos de onda

de Bragg (OTHONOS; KALLI, 1999; KASHYAP, 1999).

3.1.2 Sensibilidade mecânica e térmica de uma rede de Bragg em fibra óptica

Por definição, o comprimento de onda de Bragg está vinculado ao índice de refração do

núcleo da fibra óptica, 𝑛𝑒𝑓 , e da periodicidade da rede de Bragg, Λ. Consequentemente qualquer

pertubação que altere as referidas grandezas, como deformação mecânica ou temperatura, pro-

vocará alteração no comprimento de onda de Bragg. Essa afirmação pode ser justificada pela
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equação (8) (OTHONOS; KALLI, 1999)

∆𝜆𝐵 = 2

(︂
Λ
𝜕𝑛𝑒𝑓

𝜕𝑙
+ 𝑛𝑒𝑓

𝜕Λ

𝜕𝑙

)︂
∆𝑙⏟  ⏞  + 2

(︂
Λ
𝜕𝑛𝑒𝑓

𝜕𝑇
+ 𝑛𝑒𝑓

𝜕Λ

𝜕𝑇

)︂
∆𝑇⏟  ⏞  , (8)

em que ∆𝑙 e ∆𝑇 estão relacionados à deformação e à variação de temperatura, respectivamente.

O primeiro termo da equação (8), denominado efeito foto-elástico, representa o efeito

da deformação mecânica em uma fibra óptica. Esse termo se refere a variação do índice de

refração efetivo do núcleo da fibra óptica em relação a deformação longitudinal. Já o segundo

termo refere-se a variação da periodicidade da rede de Bragg, induzida pela deformação.

O efeito da deformação provocado no comprimento de onda de Bragg, desprezando as

variações de origem térmica, é dado pela equação (9)

∆𝜆𝐵 = 𝜆𝐵(1 − 𝑝𝑒)𝜀𝑧. (9)

Nela 𝜀𝑧 representa a componente de deformação relativa por unidade de comprimento e 𝑝𝑒

representa a constante foto-elástica efetiva definida pela equação (10)

𝑝𝑒 =
𝑛2
𝑒𝑓

2
[𝑝12 − 𝜈 (𝑝11 + 𝑝12)]. (10)

𝑝11 e 𝑝12 são componentes do tensor foto-elástico e 𝜈 o coeficiente de Poissonpara sílica

no núcleo da fibra óptica, os quais apresentam os seguintes valores: 𝑝11=0,113, 𝑝12=0,252 e

𝜈=0,16. Com base nesses parâmetros e considerando 𝑛𝑒𝑓=1,482, pela equação (10) obtém-se

um valor de sensibilidade a deformação de aproximadamente 1,2 pm por cada 1𝜇 strain

(1 𝜇𝑚/𝑚) de deformação relativa da rede de Bragg no comprimento de onda em 1550 nm

(OTHONOS; KALLI, 1999).

O segundo fator da equação (8), representa o efeito da variação da temperatura, ∆𝑇 ,

sobre o comprimento de onda de Bragg, denominado efeito termo-óptico. O deslocamento do

comprimento de onda de Bragg devido a expansão térmica altera o índice de refração efetivo e a

periodicidade da rede de Bragg. O deslocamento do comprimento de onda de Bragg provocado

pela variação da temperatura, é dado pela equação (11)

∆𝜆𝐵 = 𝜆𝐵 (𝛼Λ + 𝛼𝑛) ∆𝑇, (11)

onde o termo 𝛼Λ é o coeficiente de expansão térmica para a fibra óptica, cujo valor é aproxima-

damente 0,55.10−6 ∘𝐶−1 para a sílica, definido como

𝛼Λ =

(︂
1

Λ

)︂(︂
𝜕Λ

𝜕𝑇

)︂
. (12)
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𝛼𝑛 representa o coeficiente termo-óptico com valor de 8,6.10−6 ∘𝐶−1 para a fibra óptica com

núcleo de sílica dopada com germânio, relacionada pela equação (13)

𝛼𝑛 =

(︂
1

𝑛𝑒𝑓

)︂(︂
𝜕𝑛𝑒𝑓

𝜕𝑇

)︂
. (13)

A sensibilidade da rede de Bragg em função da temperatura é aproximadamente

13 pm.∘𝐶−1, para a rede de Bragg com comprimento de onda centrado em 1550 nm

(OTHONOS; KALLI, 1999).

O fator denominado sensibilidade cruzada, está relacionado a capacidade do compri-

mento de onda de Bragg ser sensível concomitantemente a deformação e a temperatura. Em

virtude que geralmente somente uma variável é de interesse, portanto há necessidade de projetar

dispositivos que compensem ou meçam a influência do fator indesejado para que o mesmo possa

ser posteriormente compensado.

3.2 PROCEDIMENTO DE MONTAGEM DO TRANSDUTOR

Para a montagem do acelerômetro óptico são analisadas a fibra óptica GF1 e UHNA 1.

As quatro FBGs são gravadas usando o ArF Excimer LASER Xantos XS 500-193 nm-XS-L,

do fabricante Coherent®, em ordem crescente de comprimento de onda: FBG 1 em 1526 nm,

FBG 2 em 1532 nm, FBG 3 em 1540 nm e FBG 4 em 1553 nm. O espaçamento entre as FBGs é

de 28 mm. Esta distância permite o correto posicionamento das FBGs, entre o suporte externo

e a massa inercial. Para a gravação das FBGs, empregando a fibra óptica GF1 e UHNA 1 é

empregado a técnica de gravação por máscara de fase, em que é aplicado 2,5 mJ por pulso,

a uma frequência de 250 Hz. Para a fibra óptica GF1 com abertura numérica aproximada

de 0,13, o tempo exposição é de 120 segundos para cada FBG, e a refletividade obtida é de

aproximadamente 60%. Para a fibra óptica UHNA 1, Ultra-High Numerical Aperture, com

abertura numérica igual a 0,28, o tempo de exposição médio é de 60 segundos para cada FBG

e a refletividade obtida é de aproximadamente 80%. Ambas as fibras ópticas são do fabricante

NUFERN®. A relação entre o tempo de gravação e a elevada refletividade obtida, pode ser

justificada pela alta dopagem da fibra óptica (UHNA 1) com germânio. Essa característica

favorece uma maior absorção no comprimento de onda do LASER e da potência utilizada na

gravação das FBGs (KASHYAP, 1999; OTHONOS; KALLI, 1999).

O posicionamento das FBGs em uma mesma direção, terão comportamento opostos

durante a aquisição dos dados de vibração da base. Isto é definido como, por exemplo, para o
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movimento no sentido positivo do eixo 𝑥, a FBG 1 será tracionada e consequentemente haverá

o aumento do comprimento de onda de Bragg. Já a FBG 3 será comprimida e haverá uma

diminuição do comprimento de onda de Bragg. A mesma análise vale para o eixo 𝑦. Desta forma,

um fator preponderante na aquisição de dados é a variação de temperatura. Contudo, em virtude

das FBGs estarem localizadas próximas espectralmente em relação ao comprimento de onda a

variação desse, devido a influência da temperatura, é similar. Outro fator é que a temperatura é

um fenômeno lento, quando comparada com os dados de vibração em uma máquina elétrica ou

estrutura, desta forma não é um fator que afetará a análise dos resultados.

Para que as FBGs sejam sensibilizadas pelo deslocamento da massa inercial e evitar que

ocorra curvatura da fibra óptica durante a medição, as mesmas são tracionadas utilizando um para-

fuso micrométrico. Este tracionamento provoca o deslocamento equivalente de aproximadamente

1 nm do comprimento de onda de Bragg de cada FBG. Na Figura 40 são indicados os parafusos

micrométricos e o interrogador óptico, modelo SM130, do fabricante Micron Optics®, com

frequência de amostragem de 1,0 kHz, utilizado para o monitoramento da variação do compri-

mento de onda de Bragg. Este monitoramento é realizado através do programa CatmanEasy AP,

do fabricante HBM®.

Figura 40 – Montagem do acelerômetro óptico biaxial indicando os
parafusos micrométricos, o interrogador óptico e o po-
sicionamento da fibra óptica.
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óptico

Acelerômetro 
óptico

Parafuso 
micrométrico

Parafuso 
micrométrico

Fibra
óptica

Fibra
óptica

Fibra
óptica

Fonte: Autoria própria.

Para a montagem do acelerômetro, ele é posicionado sobre a mesa óptica, a qual permite

manter o conjunto estabilizado durante todo o processo de fixação. Esse procedimento é realizado

em um ambiente com temperatura controlada, já que por definição o comprimento de onda de

Bragg é sensível a variação de temperatura, com o coeficiente aproximado de 13 pm.∘𝐶−1

(HIGUERA, 1998).
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Após o tracionamento da fibra óptica, a mesma é fixada utilizando uma cola com base

no cianoacrilato. O tempo de colagem, mantendo a fibra óptica tracionada, é de 24 horas. Desta

forma pode-se garantir que a fibra óptica se mantém fixada após a desmontagem. Na Figura 41

estão indicados os pontos de colagem sobre a fibra óptica.

Figura 41 – Indicação dos pontos de colagem da fibra óptica
entre a massa inercial e a estrutura externa.

Estrutura 
Externa

Pontos de 
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Fibra 
óptica

Massa 
Inercial

Fonte: Autoria própria.

Em virtude da fragilidade da fibra óptica e para garantir a robustez do acelerômetro

óptico em aplicações em ambientes hostis, é desenvolvida uma tampa metálica em liga de

alumínio, a qual é fixada sobre o suporte externo. Na Figura 42a é apresentado a vista explodida,

ressaltando as estruturas mecânicas do transdutor. Na Figura 42b são destacados a tampa de

proteção e o conector óptico utilizado, para a conexão com o interrogador óptico.

Figura 42 – (a) Vista explodida do acelerômetro óptico. (b) Fotografia do acelerômetro
indicando a tampa de proteção e o conector óptico.

(a) (b)

Acelerômetro 
óptico biaxial

Tampa de 
proteção

Conector 
óptico

Fonte: Autoria própria.

O conector óptico utilizado na montagem do acelerômetro é o modelo FC/APC, em

que FC é denominado Ferrule Conectoro qual é um modelo de conexão com rosca e a sigla
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APC significa Angled Phisical Contact polishing. A utilização deste conector está vinculada a

conexão com o interrogador óptico, já que a maioria dos equipamentos de aquisição utilizam

esse conector. Outra característica, é que neste modelo a extremidade da conexão é polida com

angulação de aproximadamente 8°. Este polimento tem como objetivo reduzir os efeitos da

reflexão do sinal, evitando assim que o mesmo não seja novamente acoplado ao núcleo da fibra

óptica.

3.2.1 Teste comparativo entre a fibra óptica GF1 e UHNA

Para a implementação de um dispositivo óptico com raios de curvatura de 1,3 mm, há

a necessidade de empregar uma fibra óptica com elevada abertura numérica. O emprego dessa

fibra óptica é devido a necessidade de minimizar a atenuação da refletividade das FBGs, em

relação as curvaturas impostas pela montagem do transdutor. A fibra óptica sugerida para essa

situação é o modelo UHNA 1.

Inicialmente, para a validação da atenuação da refletividade da FBG empregando a fibra

óptica UHNA 1, é realizado um ensaio comparativo com a fibra óptica padrão GF1. Na Figura 43

é apresentado a estrutura do ensaio.

Figura 43 – Estrutura do ensaio de curvatura para avaliação da ate-
nuação do sinal para a fibra óptica UHNA 1 e GF1.
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FBGFBG

3 mm

Massa
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Fonte: Autoria própria.

O ensaio consiste em curvar ambas as fibras ópticas em um cilindro de 3 mm de

diâmetro. Esse valor do diâmetro está relacionado com o raio de curvatura estabelecido no

projeto do novo acelerômetro óptico. Para manter o tracionamento constante da fibra óptica é

utilizado um massa metálica de 85 g. O sinal refletido é monitorado através do analisador de

espectros ópticos, OSA, modelo AQ6375, do fabricante Yokogawa®, com uma resolução de

0,05 nm.
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Na Figura 44 é apresentado o espectro de reflexão obtido para a fibra óptica GF1 em

repouso e após um quarto de volta.

Figura 44 – Espectro de reflexão do ensaio de curva-
tura da fibra óptica GF1.
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Fonte: Autoria própria.

No espectro da Figura 44 é observado a atenuação completa da refletividade da FBG

após um quarto de volta. Tendo como base o mesmo princípio imposto para a fibra óptica GF1,

na Figura 45 é apresentado o espectro de reflexão para a fibra óptica UHNA 1.

Figura 45 – Ensaio de curvatura para a fibra óptica UHNA 1: (a) Espectro de reflexão para 10
voltas na barra com 3 mm de diâmetro. (b) Gráfico da atenuação da refletividade
para cada volta.
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Fonte: Autoria própria.

O espectro apresentado na Figura 45a está indicado o comprimento de onda definido

em 1535,7 nm para a posição em repouso. Ao suspender a fibra óptica com a massa fixada

na extremidade da mesma, conforme já era esperado, há o deslocamento do comprimento de

onda. Para cada volta da fibra óptica no cilindro metálico com diâmetro de 3 mm, é observado

a atenuação da refletividade da FBG. Na Figura 45b é realizada a comparação entre o número

de voltas para cada valor de atenuação. Assim, é possível identificar que a máxima atenuação
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da refletividade obtida para 10 voltas é de aproximadamente 2,2 dB, justificando a aplicação da

fibra óptica UHNA 1 para o desenvolvimento do acelerômetro óptico biaxial e de dispositivos

fotônicos com curtos raios de curvaturas da fibra óptica.

3.2.2 Montagem do acelerômetro empregando a fibra óptica GF1 e UHNA

As fibras ópticas GF1 e UHNA são utilizadas no desenvolvimento de sensores ópticos.

Contudo, há algumas diferenças que precisam ser observadas, como a composição química,

abertura numérica e propriedades físicas. Ambas as fibras ópticas são projetadas para permitirem

uma alta eficiência na gravação de sensores como, por exemplo, as redes de Bragg em fibra

óptica. A fibra óptica UHNA possuí elevada atenuação de aproximadamente 20 dB/km, para

o comprimento de onda em 1550 nm (THORLABS, 2013). A alta atenuação é justificada pela

elevada concentração de dopantes no núcleo da fibra óptica como, o germânio, aumentando

as perdas por espalhamento. Essa dopagem interfere na relação entre o índice de refração do

núcleo e da casca e consequentemente no valor da abertura numérica. Assim, uma maior abertura

numérica permite menores perdas por curvatura o que é fundamental para o desenvolvimento de

sensores com curtos raios, possibilitando desta forma a redução de seu tamanho.

Na Figura 46 são apresentados os espectros de reflexão e transmissão das fibras ópticas

GF1 e UHNA, antes e após a montagem do acelerômetro óptico. Os espectros são obtidos através

do analisador de espectros ópticos (OSA), modelo AQ6375, do fabricante Yokogawa® com uma

resolução de 0,05 nm. A diferença entre as linhas de base nos espectros de reflexão e transmissão

podem estar relacionados a conexão óptica e a variação da fonte de luz.

A refletividade das FBGs antes e após a montagem estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Comparação entre a refletividade das FBGs nas fibras óptica GF1 e UHNA.

GF1 (Refletividade)(%)
FBG 1 FBG 2 FBG 3 FBG 4

Antes da montagem 59,9 59,1 64,1 60,6
Após a primeira curvatura 58,8 52,0 51,5 x

UHNA 1 (Refletividade)(%)
FBG 1 FBG 2 FBG 3 FBG 4

Antes da montagem 85,8 79,0 82,8 80,8
Após a montagem 83,2 75,3 80,4 76,0

Fonte: Autoria própria.

Na Figura 46b é apresentado o espectro de reflexão e transmissão após a primeira

curvatura utilizando a fibra óptica GF1. É possível identificar, no espectro de reflexão, a ate-
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Figura 46 – Espectro de transmissão e reflexão de comparação entre as fibras ópticas GF1 e UHNA 1. (a)
Fibra óptica GF1, antes da montagem. (b) Fibra óptica GF1, após a primeira curvatura. (c)
Fibra óptica UHNA 1, antes da montagem. (d) Fibra óptica UHNA 1, após a montagem.

(a)
1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1560

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

Comprimento de Onda (nm)

R
efl

ex
ão

 (
d
B

)

Fibra óptica GF1 - Antes da montagem

-60

-58

-56

-54

-52

-50

-48

-46

-44

-42

-40

-38

-36

-34

-32

-30

 T
ra

n
sm

is
sã

o 
(d

B
)

(b)
1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1560

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

 Fibra óptica GF1 - Após a primeira curvatura

Comprimento de Onda (nm)

R
efl

ex
ão

 (
d
B

)

-60

-58

-56

-54

-52

-50

-48

-46

-44

-42

-40

-38

-36

-34

-32

-30

 

 

 T
ra

ns
m

is
sã

o 
(d

B
)

(c)
1530 1535 1540 1545 1550 1555 1560

-54

-52

-50

-48

-46

-44

-42

-40

-38

-36

-34

-32

-30
 

 Fibra óptica UHNA 1 - Antes da montagem

Comprimento de Onda (nm)

R
efl

ex
ão

 (
dB

)

-60

-58

-56

-54

-52

-50

-48

-46

-44

-42

-40

-38

-36

 

 

 

 T
ra

ns
m

is
sã

o 
(d

B
)

(d)
1530 1535 1540 1545 1550 1555 1560

-54

-52

-50

-48

-46

-44

-42

-40

-38

-36

-34

-32

-30

 

 Fibra óptica UHNA 1 - Após a montagem

Comprimento de Onda (nm)

R
efl

ex
ão

 (
dB

)

-60

-58

-56

-54

-52

-50

-48

-46

-44

-42

-40

-38

-36

 

 

 T
ra

ns
m

is
sã

o 
(d

B
)

Fonte: Autoria própria.

nuação das FBG 2, FBG 3 e FBG 4. No espectro de transmissão, a FBG 2 e a FBG 3 sofrem

uma atenuação de aproximadamente 7% e 12%, respectivamente. Desta forma, com a elevada

atenuação das FBGs, a utilização desta fibra óptica em soluções que exijam elevadas curvaturas

fica inviabilizada. No espectro de transmissão da fibra óptica GF1 após a montagem, é possível

observar os sinais das FBG 2 e FBG 3, contudo em reflexão esses sinais não são identificados.

Esta característica pode ser analisada em duas etapas. Primeiro são métodos de análise diferentes,

sendo um em transmissão e outro em reflexão, onde características como potência da fonte óptica

e conexões interferem na análise. Segundo, a refletividade das FBG 2 e FBG 3 podem ser muito

baixas, não sendo possível a detecção em reflexão pelo analisador de espectro óptico.

Na Figura 46c e na Figura 46d é apresentado o espectro da fibra óptica UHNA 1 antes e

após a montagem, respectivamente. Nestes espectros é possível identificar a baixa atenuação da

linha base, e a elevada refletividades das FBGs mesmo após a montagem. Assim, através desses

resultados justifica-se a aplicação da fibra óptica UHNA 1 na aplicação de sensores que exijam

curtos raios de curvatura.
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Alguns dos fatores da perda da refletividade das FBGs estão relacionadas a pequena

curvatura (1,3 mm) imposta a fibra óptica pelo suporte externo do acelerômetro óptico, e a menor

abertura numérica (0,13) da fibra óptica GF1 quando comparado com a fibra óptica UHNA 1

(0,28). O conceito de abertura numérica estabelece o maior ângulo de incidência, 𝜃𝑚𝑎𝑥, para que

os feixes sejam transmitidos. Um esquemático é apresentado na Figura 47.

Figura 47 – Esquemático da abertura numérica e do cone de aceitação em uma fibra óptica.
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Fonte: Adaptado de AGRAWAL (2002).

Para a fibra óptica GF1 o índice de refração do núcleo é 1,4505 e da casca 1,4440, já

para a fibra óptica UHNA 1 o índice de refração do núcleo é 1,4782 e da casca 1,4513. Desta

forma a abertura numérica para a fibra óptica GF1 é de aproximadamente 7
∘ e para a UHNA 1 é

de 16
∘ , considerando o ambiente externo o ar.

O ângulo de abertura do cone de aceitação é definido como o dobro do ângulo da

abertura numérica. Com isso o ângulo de abertura para a GF1 é aproximadamente 14
∘ e para

a UHNA 1 é de 32
∘ (AGRAWAL, 2002). A diferença do ângulo do cone de aceitação entre a

GF1 e UHNA 1, permite inferir um dos motivos da elevada atenuação das FBGs em virtude da

curvatura. Um ângulo de abertura elevado, possibilita um maior acoplamento dos feixes e mais

modos terão condições favoráveis de propagação.

Após o acoplamento do feixe no núcleo para que ocorra a reflexão interna total, o ângulo

de incidência no interior da fibra óptica tem que ser maior que o ângulo crítico, 𝜑𝑐, conforme

estabelecido pela equação (14)

𝜑𝑐 = 𝑠𝑒𝑛−1

(︂
𝑛2

𝑛1

)︂
(14)

sendo 𝑛1 e 𝑛2 os índices de refração do núcleo e da casca, respectivamente.

Outro aspecto é que quando há uma elevada curvatura, a geometria do guia de onda e o

perfil do índice de refração são alterados localmente. Desta forma ocorre a alteração do ângulo

de incidência neste trecho. Contudo se esse ângulo for menor que o ângulo critico estabelecido

haverá a refração do feixe de luz para fora do guia de onda, atingindo outras camadas em que há

uma perda significativa da potência do sinal. Outra análise que deve ser realizada é em relação

a distribuição do campo, em que as condições de contorno estabelecem que a componente
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tangencial do campo elétrico e do campo magnético da luz guiada deve ser contínua entre o

núcleo e a casca. Em função da curvatura da fibra óptica, uma parte se propaga pela casca e

deverá percorrer uma distância maior do que o feixe que se propaga no núcleo. Assim para que

as condições de contorno sejam atendidas, o feixe nessa região deveria se propagar com uma

velocidade superior à velocidade da luz no vácuo. Como isso não é possível, para uma distância

maior que o raio crítico o campo não pode ser constituído somente por modos guiados, surgindo

os modos de irradiação resultando consequentemente na perda de potência (KASAP, 2012).

3.2.3 Perda de potência por macrocurvaturas

As perdas por macrocurvaturas estão relacionadas quando as alterações na estrutura da

fibra óptica, são muito superiores ao seu diâmetro. Isso ocorre principalmente durante o processo

de instalação em estruturas ou em aplicações em dispositivos. Na curvatura a geometria do guia

de onda e o perfil do índice de refração são modificados localmente, o que ocasiona a refração

de uma parte da radiação para a casca e consequentemente a perda parcial da energia, conforme

apresentado na Figura 48.

Figura 48 – Esquemático da perda de energia em virtude da
alteração do ângulo de incidência em relação ao
ângulo crítico.
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Fonte: Autoria própria.

Para que ocorra reflexão interna total, o ângulo de incidência 𝜃
′ deverá ser maior que

o ângulo crítico, 𝜃𝑐. Porém, devido a alteração física do guia de onda a propagação do feixe

é alterada, e consequentemente o ângulo de incidência, 𝜃′ , assim uma parcela da radiação

é refratada para a casca, sofrendo elevada atenuação. A perda de energia também pode ser

justificada pela alteração da propagação do campo ao longo da curvatura. O diâmetro do campo

modal está relacionado ao comprimento de onda do sinal, à abertura numérica e à diferença entre

os índices de refração da fibra óptica. Quanto maior for o comprimento de onda, maior será o

diâmetro do campo modal. Assim a distribuição do campo pode ser aproximada por uma função
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Gaussiana, em que parte da energia é propagada pela casca. Contudo ao curvar a fibra óptica,

acima do raio crítico, 𝑟𝑐, a parte afastada da distribuição do campo deverá se propagar com

velocidade superior a da luz para acompanhar o restante do campo no núcleo. Isso é fisicamente

impossível. Assim a energia contida além do raio crítico é perdida, conforme esquematizado na

Figura 49 (KASAP, 2012).

Figura 49 – Esquemático da perda de energia pela
curvatura acima do raio crítico.
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Fonte: Adaptado de KASAP (2012).

A atenuação induzida pela curvatura, 𝛼𝐵 , aumenta exponencialmente com a diminuição

do raio de curvatura, 𝑅, conforme indicado pela equação (15)

𝛼𝐵 = 𝐴𝑒
−𝑅
𝑟𝑐 (15)

em que 𝐴 é a atenuação em dB.km−1 constante a qual depende da propriedade da fibra óptica. Ou-

tros fatores como, por exemplo, alteração do índice de refração, fotossensibilidade, refletividade

e o complemento em perdas em fibra óptica estão descritos no Apêndice A.

3.3 CARACTERIZAÇÃO E CALIBRAÇÃO

A análise do acelerômetro óptico biaxial é baseada na caracterização e calibração.

Através da caracterização é possível identificar a resposta em frequência do transdutor e através

da calibração, a sua sensibilidade.
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3.3.1 Caracterização da operação do acelerômetro óptico biaxial

A caracterização do acelerômetro óptico biaxial, assim como qualquer outra estrutura

pode ser avaliada através dos elementos fundamentais de um sistema mecânico. Estes elementos

são representados por um mecanismo de armazenamento de energia potencial (mola ou elastici-

dade), um meio para armazenar energia cinética (massa ou inércia) e um meio de perda gradual

de energia (amortecedor) (RAO, 2008). O embasamento de fundamentos de vibrações, está

relatado no Apêndice B. O Diagrama de Corpo Livre (DCL) de um sistema mecânico genérico é

apresentado na Figura 50.

Figura 50 – Esquemático de um sistema mecânico genérico para
um grau de liberdade, indicando os elementos de massa,
rigidez e amortecimento equivalente.
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Fonte: Adaptado de RAO (2008).

Na Figura 50, 𝑚𝑒𝑞 representa a massa equivalente, 𝑘𝑒𝑞 representa a rigidez equivalente e

𝑐𝑒𝑞 representa o amortecimento equivalente do sistema. Em sistemas reais, a massa é distribuída,

porém para uma análise simplificada, pode ser aproximada por uma massa única pontual, o que é

indicado pela massa equivalente. De forma semelhante, os elementos de elasticidade do sistema,

podem estar distribuídos em vários componentes. Contudo podem ser idealizados por uma única

mola, definida pela rigidez equivalente. De forma semelhante, o amortecimento equivalente, é o

componente do sistema mecânico que dissipa energia. Na Figura 51a é apresentado o diagrama

simplificado e na Figura 51b o esquemático do diagrama de corpo livre do acelerômetro óptico

(LINESSIO, 2016).

Na Figura 51a é apresentado o diagrama equivalente do sistema mecânico massa-mola

do acelerômetro óptico biaxial, onde 𝑚 representa a massa inercial, 𝑘𝑒𝑞(𝐹𝐿𝐸𝑋𝐴𝑂), a rigidez equi-

valente da viga engastada na base. Na parte superior da massa inercial esta fixada a fibra óptica

que impõe ao sistema uma, 𝑘𝑒𝑞(𝐹𝐼𝐵𝑅𝐴 𝑂𝑃𝑇𝐼𝐶𝐴), rigidez equivalente, e um 𝑐𝑒𝑞(𝐹𝐼𝐵𝑅𝐴 𝑂𝑃𝑇𝐼𝐶𝐴),

amortecimento equivalente.

A modelagem matemática do funcionamento do acelerômetro óptico biaxial, considera
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Figura 51 – (a) Diagrama equivalente do sistema mecânico do acelerômetro óptico.
(b) Diagrama de corpo livre do acelerômetro óptico para um grau de liber-
dade.
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Fonte: Adaptado de LINESSIO (2016).

o sistema de um grau de liberdade apresentado na Figura 51b. 𝑘𝑒𝑞 e 𝑐𝑒𝑞 representam a rigidez e o

amortecimento do sistema mecânico, respectivamente, dado pela soma da rigidez da viga e da

fibra óptica (associação em paralelo), e 𝑚𝑒𝑞 é a massa equivalente (𝑚 mais 30% da massa da

viga engastada livre). O deslocamento da base é dado por, 𝑥𝑏(𝑡), o qual induz um deslocamento

da massa inercial 𝑚, 𝑥(𝑡).

Baseado, na Figura 51b, o deslocamento relativo entre a massa 𝑚 e a base do acelerô-

metro, é dado pela equação (16)

𝑧(𝑡) = 𝑥(𝑡) − 𝑥𝑏(𝑡), (16)

em que a equação do movimento no domínio do tempo é definida pela equação (17)

𝑚𝑧(𝑡) + 𝑐𝑒𝑞�̇�(𝑡) + 𝑘𝑒𝑞𝑧(𝑡) = −𝑚𝑥𝑏(𝑡), (17)

no domínio da frequência a relação entre 𝑧(𝑡) e 𝑥𝑏(𝑡) é indicada pela equação (18)

𝑍 (Ω) =
−𝑚Ω2𝑋𝑏 (Ω)

−Ω2𝑚 + 𝑖Ω𝑐𝑒𝑞 + 𝑘𝑒𝑞
, (18)

dividindo o numerador e o denominador por Ω𝑛. Esta constante é uma relação entre a rigidez, 𝑘

e a massa 𝑚 dada por

Ω𝑛 =

√︂
𝑘

𝑚
. (19)

O módulo de Z(Ω), no domínio da frequência, representado pela equação (20)

|𝑍 (Ω)| =
|𝑋𝑏 (Ω)|

(︁
Ω
Ω𝑛

)︁2

√︃(︂
1 −

(︁
Ω
Ω𝑛

)︁2
)︂2

+
(︁

2𝜉 Ω
Ω𝑛

)︁2

. (20)
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É possível encontrar a relação entre 𝑍(Ω) e 𝑋𝑏(Ω) considerando Ω << Ω𝑛. Assim demonstra-se

que o deslocamento relativo entre a massa inercial e a base, o qual é obtido pela variação do

comprimento de onda de Bragg, é proporcional a aceleração da base conforme indicado na

equação (21)

|𝑍(Ω)| = |𝑋𝑏 (Ω)|
(︂

Ω

Ω𝑛

)︂2

, (21)

em que Ω2𝑋𝑏(Ω) é aceleração na base e 𝑍(Ω) é o deslocamento relativo entre massa inercial

e o deslocamento na base. Desta forma, o deslocamento relativo medido pela variação do

comprimento de onda das FBGs engastadas na parte superior da massa inercial, está relacionado

diretamente ao valor da aceleração na base.

3.3.2 Caracterização mecânica do acelerômetro

A identificação dos parâmetros da estrutura mecânica do acelerômetro biaxial, é rea-

lizada medindo a resposta em frequência do sistema para as direções de sensibilidade, 𝑥 e 𝑦

do transdutor. Essa análise é feita utilizando um martelo de impacto, modelo 086C04, e um

acelerômetro piezoelétrico, modelo 352C68, com frequência ressonância maior que 35 kHz,

ambos dispositivos do fabricante PCB Piezotronics®. O ensaio com o martelo de impacto produz

uma excitação transitória imposta manualmente ao sistema. A utilização deste dispositivo é um

dos métodos para a análise do comportamento estrutural ao longo de uma faixa de frequência.

Com esse procedimento pode-se determinar as frequências de ressonância e as características

dinâmicas do sistema. O martelo de impacto é constituído de uma célula de carga, modelo

8230-002, do fabricante Brüel & Kjaer, em que a tensão gerada é proporcional a força aplicada.

A extremidade desta célula de carga, pode ser trocada, permitindo alterar o material que excitará

o sistema, dependendo da faixa de frequência de interesse. Utiliza-se uma ponteira macia para

baixas frequências e uma ponteira rígida para altas frequências. No ensaio realizado com o

acelerômetro óptico biaxial, é utilizada uma ponteira rígida, do tipo metálica, a qual permite

excitar a primeira frequência de ressonância do sistema. A resposta a essa excitação é obtida pelo

acelerômetro piezoelétrico. A relação entre força(martelo de impacto) e aceleração(acelerômetro)

é denominada massa dinâmica. O gráfico da massa dinâmica para o acelerômetro óptico biaxial

é apresentado na Figura 52.

A primeira frequência de ressonância para o eixo 𝑥 é 650,96 Hz e para o eixo 𝑦 de

660,62 Hz. A flutuação da amplitude na faixa de frequência entre 0 Hz e 60 Hz, pode estar
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Figura 52 – Resposta em frequência obtido experimentalmente
para o eixo 𝑥 e o eixo 𝑦 do acelerômetro óptico biaxial.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

 

A
m

pl
it

ud
e 

(N
ew

to
n/

m
/s

2
)

Frequência (Hz)

 eixo - x   eixo - y

650,96 Hz 660,62 Hz

Fonte: Autoria própria.

relacionada a montagem experimental para a realização do ensaio, sendo que estas componentes

em baixa frequência podem ser desprezadas para a caracterização da estrutura mecânica. Os

valores das frequências de ressonância obtidas quando comparadas com o projeto, apresentam

uma diferença para o eixo 𝑥 de 4,23% e para o eixo 𝑦 de 2,81%. A pequena diferença, entre

o valor de projeto para o implementado fisicamente, refletem a coerência com as dimensões e

características estabelecidas previamente.

Para a validação dos dados experimentais, é feita uma análise harmônica, através da

técnica de elementos finitos utilizando o programa Ansys® 17.1. A análise harmônica computaci-

onal, é realizada de forma similar a experimental, onde é aplicada a força em um lado da base

da estrutura do acelerômetro óptico e medida da resposta no lado oposto, obtendo da mesma

forma a resposta da massa dinâmica. Assim, pode-se comparar os resultados obtidos em ambas

as análises. Na Figura 53 é apresentado o espectro da análise harmônica obtida numericamente.

Figura 53 – Resposta em frequência obtida numericamente (FEM)
do acelerômetro óptico biaxial.
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A comparação entre as frequências de ressonância obtidas numericamente e experi-

mentalmente, apresenta uma diferença para o eixo 𝑥 de 0,84% e para o eixo 𝑦 de 2,28%. Essas

diferenças podem estar relacionada a implementação do física do protótipo, assim como também

as variações das propriedades intrínsecas dos materiais, já que através da análise de elementos

finitos o sistema é ideal.

A metodologia empregada nas análises experimental e numérica podem ser confrontadas

pelo equacionamento da massa dinâmica considerando a excitação e resposta na base do sistema.

O diagrama para um grau de liberdade desta análise esta indicada na Figura 54.

Figura 54 – Esquemático para o sistema com um grau de liberdade,
representando a excitação e a resposta na base.
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Fonte: Autoria própria.

Na Figura 54 estão indicados, 𝐹 (Ω), o qual representa a força aplicada e 𝑋𝑏(Ω) o

deslocamento induzido na base do sistema. A aceleração, 𝐴𝑏(Ω), em função do deslocamento na

base é representado pela equação (22)

𝐴𝑏(Ω) = −Ω2𝑋𝑏(Ω). (22)

A massa dinâmica na base, 𝑀𝑏(Ω) é dado pela equação (23)

𝑀𝑏 (Ω) =
𝐹 (Ω)

𝐴𝑏 (Ω)
=

𝐹 (Ω)

−Ω2𝑋𝑏 (Ω)
, (23)

a equação (24),

𝑀𝑏(Ω) =
(𝑘 + 𝑖Ω𝑐)(𝑚 + 𝑚𝑏) − Ω2𝑚𝑚𝑏

−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘
, (24)

representa a massa dinâmica da base do acelerômetro óptico, considerando a massa da base do

sistema, onde 𝑚 representa a massa inercial, 𝑚𝑏 a massa da base, 𝑘 a rigidez, 𝑐 o amortecimento

e Ω a frequência de excitação. Para um sistema com um grau de liberdade, é possível encontrar a

frequência de ressonância (Ω𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑛�̂�𝑛𝑐𝑖𝑎), através do máximo valor do módulo da massa dinâmica

da base, definida pela equação (25)

𝑑 |𝑀𝑏(Ω)|
𝑑Ω

= 0, (25)
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onde as raízes são as frequências de ressonância (Ω𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑛�̂�𝑛𝑐𝑖𝑎).

Portanto a relação entre a frequência de ressonância, (Ω𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑛�̂�𝑛𝑐𝑖𝑎) e a frequência

natural, Ω𝑛 , para o sistema com um grau de liberdade é dada pela equação (26)

Ω𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑛�̂�𝑛𝑐𝑖𝑎 = Ω𝑛

√︁
(2𝑚𝑚𝑏𝑘 − 𝑐2𝑚− 2𝑐2𝑚𝑏)(𝑚2𝑘 + 2𝑚𝑚𝑏𝑘 −

√︀
𝑚4𝑘2 + 2𝑚3𝑘𝑐2 + 6𝑚2𝑚𝑏𝑘𝑐2 + 4𝑚𝑚2

𝑏𝑐
2𝑘))

2𝑚𝑚𝑏𝑘 − 𝑐2(2𝑚𝑏 + 𝑚)

(26)

O desenvolvimento completo dessa equação consta no Apêndice C.

Os parâmetros do sistema, são obtidos: 𝑚 é igual a 0,024 Kg, 𝑚𝑏 igual a 0,136 Kg, 𝑘

igual a 4,37x105 N/m e 𝑐 é o amortecimento é determinado pela equação (27)

𝑐 = 2𝜉Ω𝑛, (27)

em que o parâmetro 𝜉, é obtido através da análise experimental e também com base na técnica

de otimização não linear. Em uma análise inversa, considerando Ω𝑛 igual a 679,76 Hz, valor

obtido da análise modal do projeto, portanto o fator de amortecimento(𝜉) é igual a 7,05x10−4.

Na Figura 55 é apresentado a resposta em frequência obtida analiticamente.

Figura 55 – Resposta em frequência obtida analiticamente do ace-
lerômetro óptico biaxial.
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Fonte: Autoria própria.

A comparação entre os valores obtidos entre a resposta analítica e experimental, revelam

uma diferença para o eixo 𝑥 de 3,28% e para o eixo 𝑦 de 1,84%, as quais podem ser desprezadas.

Um aspeto que deve ser observado são as variações na amplitude entre 0 Hz a 60 Hz

evidentes na análise experimental, as quais não estão presentes nos modelos numérico e analítico.

Desta forma pode-se considerar correta a relação de que estas componentes são induzidas por

fatores externos ao experimento.
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3.3.3 Caracterização da estrutura mecânica com fibra óptica

Após a validação da estrutura mecânica do acelerômetro óptico biaxial, a mesma

análise é realizada considerando a influência da fibra óptica sobre o sistema. Na Figura 56 é

apresentado a resposta em frequência obtida experimentalmente, através do martelo de impacto

e o acelerômetro piezoelétrico, do sistema mecânico com a fibra óptica.

Figura 56 – Resposta em frequência obtida experimentalmente do
acelerômetro óptico biaxial com fibra óptica.
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Na Figura 56 é apresentado a resposta em frequência para o eixo 𝑥 de 1232,50 Hz e para

o eixo 𝑦 de 1272,50 Hz. Esta análise pode ser confrontada com a resposta do sistema mecânico

obtido experimentalmente sem a presença da fibra óptica em que a frequência de ressonância

para o eixo 𝑥 e o eixo 𝑦 são de 650,96 Hz e 660,62 Hz, respectivamente. A presença da fibra

óptica introduz um aumento de rigidez ao sistema mecânico, consequentemente o aumento

da frequência de ressonância. Além do aumento da rigidez, há a diminuição da amplitude da

resposta em frequência, isto é devido a fibra óptica também introduzir um elevado amortecimento

ao sistema mecânico.

As variações das frequências na faixa entre 0 Hz a 40 Hz presentes na Figura 56, assim

como também na primeira análise do sistema mecânico são devido a fatores experimentais, sendo

que as mesmas também podem ser desprezadas na caracterização do sistema mecânico com a

fibra óptica.

Para validação do ensaio experimental, é feita uma análise através do método de

elementos finitos. Nesta análise a fibra óptica é considerada um elemento de mola. Na Figura 57

é apresentado o modelo utilizado para análise de elementos finitos.

Para a análise considera-se a rigidez imposta pelas propriedades físicas da fibra óptica e
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Figura 57 – Modelagem do acelerômetro óptico conside-
rando a fibra óptica como elemento de mola.

Elemento de mola

Detalhe do 
elemento de mola

Fonte: Autoria própria.

também o pré-tensionamento realizado na montagem experimental. A rigidez pode ser calculada

pela equação (28)

𝑘 =
𝐴𝑡𝑟𝐸

𝐿𝑓𝑜

, (28)

onde 𝐴𝑡𝑟 é a área transversal da fibra óptica, em 𝑚2, 𝐸 é o módulo de Young da fibra óptica,

dado em GPa e 𝐿𝑓𝑜 o comprimento da mola em metros. Neste caso este comprimento da mola

esta relacionado a seção livre da fibra óptica entre a massa inercial e o suporte externo.

O valor da área é definido como o valor da área transversal da fibra óptica dada pela

equação (29)

𝐴 = 𝜋𝑅2, (29)

em que 𝐴 é a área da seção transversal da fibra óptica, 𝑅 raio da fibra óptica o qual é apro-

ximadamente 62,5×10−6 m (THORLABS, 2013; NUFERN, 2013). Na região de gravação

das FBGs o acrilato é retirado, desta forma o módulo de Young definido é igual a 68,56 GPa

(ANTUNES et al., 2012). O comprimento do elemento de mola considerado, refere-se ao espa-

çamento entre a massa inercial e o suporte externo, o qual equivale a aproximadamente 10 mm.

Com base nestes valores pode-se determinar a rigidez da fibra óptica igual a 78808,33 N/m.

O pré-tensionamento é a força necessária aplicada na direção longitudinal da fibra

óptica para variar 1 nm do comprimento de onda de Bragg. A força de pré-tensionamento pode

ser calculada pela lei de Hooke dada pela equação (30)

𝐹 = 𝑘𝑥, (30)

onde 𝐹 é a força aplicada longitudinalmente sobre a fibra óptica, 𝑘 é a rigidez calculada da fibra

óptica e 𝑥 é a deformação linear da fibra óptica para o deslocamento de 1 nm, a qual equivale a

8×10−5 metros. Desta forma a força considerada na análise é de 7 N.
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Tendo como base os parâmetros de rigidez e força de deformação a resposta em

frequência obtida numericamente através do método de elementos finitos, utilizando o programa

Ansys®, versão 17.1, é apresentada na Figura 58.

Figura 58 – Resposta em frequência obtida numericamente (FEM)
do acelerômetro óptico biaxial com fibra óptica.
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Fonte: Autoria própria.

A frequência de ressonância obtida numericamente é 1187,04 Hz. Quando comparado

com a resposta em frequência obtida experimentalmente, há uma diferença para o eixo 𝑥 de

3,68% e para o eixo 𝑦 de 6,71%, as quais podem ser desprezadas.

A metodologia aplicada para a obtenção da resposta em frequência de forma analítica

também é empregada no sistema mecânico com a fibra óptica. Os valores referentes a massa

(𝑚) definida como massa inercial é igual a 0,024 kg, a massa da base do sistema dada por 𝑚𝑏 é

igual a 0,136 kg, 𝑘 igual a 1,68×106 N/m e 𝑐 o amortecimento dado por 33,41 Ns/m e o fator de

amortecimento igual a 21,00×10−4. Esses valores são utilizados na equação (26) para a faixa

de frequência de 0 Hz a 1500 Hz. Na Figura 59 é apresentada a resposta em frequência para o

modelo analítico.

Figura 59 – Resposta em frequência obtida analiticamente do ace-
lerômetro óptico biaxial com fibra óptica.
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A frequência de ressonância obtida é 1263,53 Hz. Quando comparada com a resposta

experimental há uma diferença para o eixo 𝑥 de 2,45% e para o eixo 𝑦 de 0,71%. A análise é

realizada somente em uma direção, já que o transdutor é simétrico.

3.3.4 Calibração do acelerômetro óptico biaxial

O atuador eletromecânico é um dos dispositivos utilizados para a calibração de trans-

dutores de vibração. Esse dispositivo é constituído por bobinas eletromagnéticas, que ao serem

excitadas por uma corrente elétrica, produzem uma força eletromagnética, de forma a provocar

a movimentação de um pistão metálico. A movimentação do pistão está relacionada a função,

frequência e amplitude do sinal selecionado. Essa pertubação permite a excitação do sistema

mecânico, que está acoplado mecanicamente ao atuador eletromecânico, com um parâmetro

específico para análise.

A calibração do acelerômetro óptico biaxial é realizada utilizando um atuador ele-

tromecânico, modelo 4824, com uma faixa de atuação entre 2 Hz a 5000 Hz, conectado a um

amplificador, modelo 2732, ambos do fabricante da Brüel & Kjaer®. O analisador de sinal, mo-

delo Photon II, do fabricante LDS DRACTION, tem a função de realizar a conexão entre o

sistema de gravação do sinal e o amplificador, e este ao atuador eletromecânico. Além de também

obter o sinal proveniente do acelerômetro piezoelétrico. O sinal do acelerômetro piezoelétrico,

durante o ensaio, é processado pelo programa RT Pro Photon. As variações do comprimento de

onda de Bragg, foram obtido utilizando o interrogador óptico, modelo I-MON 256 OEM®, do

fabricante Ibsen Photonics®, com uma frequência de amostragem de 6,0 kHz. Durante o ensaio

os dados foram adquiridos pelo programa I-MON USB Evaluation. Ambos os programas de

gravação de dados foram executados em um computador portátil.

Na Figura 60a é apresentado a estrutura, com os principais componentes, para a reali-

zação do ensaio de calibração. Na Figura 60b esta destacado o acoplamento mecânico entre o

atuador eletromecânico, o acelerômetro óptico e a fixação do acelerômetro piezoelétrico.

O acelerômetro óptico biaxial é excitado com uma função senoidal entre

10 Hz a 1500 Hz. Essa faixa de frequência é estabelecida com o intuito de analisar a resposta

até a primeira frequência de ressonância do transdutor. A transformada de Fourier para cada

excitação está apresentada na Figura 61a e na Figura 61b, as quais representam o eixo 𝑥 e o

eixo 𝑦, respectivamente. Esses mesmos sinais são obtidos simultaneamente com o acelerôme-

tro piezoelétrico e óptico para a determinação da sua sensibilidade. Os dados de ambos os
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Figura 60 – (a) Estrutura do ensaio para a calibração do acelerômetro óptico biaxial em com-
paração com o acelerômetro piezoelétrico, com o atuador eletromecânico. (b) De-
talhe do acoplamento mecânico com o atuador eletromecânico.
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Fonte: Autoria própria.

acelerômetros são processados utilizando o programa OriginPro, versão 9.0.

Figura 61 – (a) Espectro de frequências do acelerômetro óptico para a excitação de 10 Hz a 1500 Hz
para o eixo 𝑥. (b) Espectro de frequências do acelerômetro óptico para a excitação de
10 Hz a 1500 Hz para o eixo 𝑦.

(a) (b)
Fonte: Autoria própria.

Na Figura 61a e na Figura 61b a média da SNR obtida em ambas as direções de

sensibilidade para a maioria das frequências de excitação, é 25 dB. A variação de amplitude ao

longo da faixa de frequência analisada pode ser desconsiderada. Assim como no ensaio com o

martelo de impacto o suporte de fixação e neste caso o acoplamento do atuador eletromecânico

com o acelerômetro óptico podem interferir nos valores medidos. Em 1100 Hz há uma tendência

do aumento da amplitude. Esse comportamento já era esperado em virtude de que a frequência

de excitação está próxima da frequência de ressonância, definida em 1230 Hz.

Os dados no domínio do tempo obtidos no ensaio apresentados na Figura 61 são

utilizados para determinar a sensibilidade do acelerômetro óptico biaxial. A sensibilidade tem

como definição a capacidade da resposta de um sistema sobre uma determinada perturbação

(HIGUERA, 1998). Para obter a sensibilidade do acelerômetro óptico biaxial é necessário definir
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duas referências. A primeira referência é definida pela variação do comprimento de onda de

Bragg e a segunda pelo acelerômetro piezoelétrico. Em ambos os casos são obtidas as amplitudes

para o eixo 𝑥 e o eixo 𝑦. A unidade de sensibilidade, pm.𝑔−1, é estabelecida convertendo a

variação do comprimento de onda de nanômetro para picometro e a variação de amplitude do

transdutor piezoelétrico definida em 𝑚/𝑠2, dividida pela aceleração da gravidade. Desta forma

pode-se definir qual a sensibilidade para a faixa de frequência de operação e com isso estabelecer

a aplicação adequada.

Os gráficos da sensibilidade do acelerômetro óptico, obtido experimentalmente, para o

eixo 𝑥 e o eixo 𝑦 e o ajuste não linear são apresentados na Figura 62.

Figura 62 – Espectro de sensibilidade do acelerômetro óptico biaxial.
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Na curva experimental a sensibilidade média para a aplicação do acelerômetro óptico

é de 100 pm.g−1. Nessa análise há uma pequena variação de amplitude na faixa entre 10 Hz a

150 Hz, essa variação de amplitude pode estar relacionada a fatores externos como, por exemplo,

os cabos de sustentação utilizados durante o ensaio. Outro fator também é a variação de amplitude

da frequência de ressonância para o eixo 𝑥 e o eixo 𝑦, fato este que pode ser desconsiderado, já

que nesta faixa de frequência ocorre a amplificação de vibração do sistema. Por definição a faixa

de aplicação de um acelerômetro esta limitada a um terço de sua frequência de ressonância, a

qual neste caso é 370 Hz (BROCH, 1984).

3.4 ANÁLISE DE VIBRAÇÕES EM MÁQUINAS ELÉTRICAS

A análise de vibrações é uma das técnicas aplicadas para o monitoramento de má-

quinas rotativas. A vibração dessas máquinas contém diversas informações sobre proble-

mas elétricos e mecânicos como, por exemplo, falhas no estator, no rotor e defeitos em
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rolamentos (TSYPKIN, 2017).

Para validação do acelerômetro óptico biaxial em uma aplicação real, é realizada a

análise de vibrações em motores de indução em duas situações. A primeira análise é feita em

um motor de indução, 5 cv, 2-polos, conectado em ∆ operando a vazio. A segunda análise é

realizada utilizando um motor de indução, 1 cv, 4-polos, conectado a um inversor de frequência,

possibilitando dessa forma alterar a frequência de excitação. Nesse ensaio um gerador, de corrente

contínua com potência de 2600 W, é acoplado ao eixo do motor de indução para operar como

carga. Os motores de indução e o gerador utilizados nos ensaios são do fabricante WEG®.

3.4.1 Ensaio de vibração em um motor de indução 2-polos

A aquisição dos dados do acelerômetro óptico são obtidos utilizando um interrogador

óptico, modelo SM 130, do fabricante Micron Optics®, a uma taxa de aquisição de 1,0 kHz. Na

Figura 63 são apresentados a estrutura do ensaio e o espectro de frequência de vibração do motor

de indução, com a frequência de excitação de 60 Hz para o eixo 𝑥 e o eixo 𝑦.

Figura 63 – (a) Estrutura do ensaio para a análise de vibrações em um motor de indução de 2 polos.
(b) Espectro de vibração do motor de 2-polos, com frequência de alimentação de 60 Hz, ope-
rando a vazio.
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Fonte: Autoria própria.

Na Figura 63a é apresentado o suporte metálico fixado rigidamente sobre o motor de

indução. Sobre esse suporte o acelerômetro óptico é fixado com quatro parafusos, de forma que

vibração do motor sensibilize o acelerômetro óptico.

As frequências obtidas pelo acelerômetro óptico estão destacadas na Figura 63b. Essas

componentes estão relacionadas com a força de vibração mecânica e elétrica. A componente
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mecânica é dada pela equação (31)

𝑓 =
𝑛𝑠𝑃

120
, (31)

em que 𝑓 , é a frequência de alimentação do motor em Hz, 𝑛𝑠 é a velocidade de rotação do motor

em RPM e 𝑃 , o número de polos do motor.

As frequências identificadas para o eixo 𝑥 são 59,76 Hz e 119,93 Hz e para o eixo 𝑦

são 59,80 Hz e 119,99 Hz. A primeira frequência corresponde a velocidade de rotação do motor.

Como o motor esta operando a vazio, as componentes em virtude do escorregamento são despre-

zíveis, desta forma a velocidade de rotação do campo magnético será próxima da velocidade

síncrona. Essa afirmação pode ser comprovada pelos resultados obtidos (59,76 Hz e 59,80 Hz).

A segunda frequência, presente em todos os motores independente do número de polos, está

associada a frequência de giro do motor e a frequência de alimentação da rede elétrica

(SOUSA et al., 2015). As diferenças das frequências entre o valor teórico e o obtido experi-

mentalmente podem ser desprezados. Contudo em um ensaio em campo, alguns fatores como,

por exemplo, variações na rede elétrica, a taxa de amostragem do sistema de aquisição óptico ou

alguma interferência mecânica devem ser considerados.

3.4.2 Ensaio de vibração em um motor de indução 4-polos operando com carga

As identificações de defeitos em motores de indução em alguns casos estão relacionados

ao carregamento no seu eixo (DOUGLAS et al., 2005; SOUSA et al., 2017). Neste ensaio é

realizado a variação de velocidade e de carga no eixo de um motor de indução, com o intuito

de validar a sensibilidade do acelerômetro óptico para diferentes situações. Na Figura 64 são

apresentados os componentes utilizados para a realização do ensaio.

Para prover a alteração da frequência de alimentação do motor de indução, é utilizado

um inversor de frequência, modelo CFW-02, do fabricante WEG®. O motor de corrente contínua,

para operar como gerador, é necessário alimentar o estator com uma tensão CC, para isso é

utilizado uma ponte retificadora, modelo SKB14/12, do fabricante SEMIKRON®. A velocidade

do gerador é monitorada através de um tacogerador, modelo 1R/60, do fabricante WEG®.

A constante definida em 0,06 V/RPM estabelece conversão da tensão gerada em relação a

velocidade de rotação do motor, a qual é monitorada através de um multímetro. Uma carga

resistiva variável, de 1250 W e 300 Ω, é conectada ao rotor do motor de corrente contínua o qual

permite variar a resistência. Na Tabela 2 são apresentados os parâmetros utilizados e obtidos
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Figura 64 – Fotografia dos componentes utilizados para o ensaio do
motor de indução com carga aplicada no eixo.
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Fonte: Autoria própria.

para uma frequência de alimentação de 60 Hz, sem carga e 40 Hz com carga.

Tabela 2 – Parâmetros e resultados do ensaio com e sem carga no eixo do motor.

Frequência de
alimentação (Hz) Tacogerador (V) RPM Frequência de

rotação (Hz) Carga (Ω) Tensão de
saída (V)

60 105,7 1761 29,35 0 177
40 67,6 1126 18,76 170 111

Fonte: Autoria própria.

Na Figura 65 é apresentado o espectro de frequência, para o eixo 𝑥 e o eixo 𝑦, obtido

através do acelerômetro óptico. Os dados do acelerômetro são adquiridos utilizando um inter-

rogador óptico, modelo I-MON 256 OEM, do fabricante Ibsen Photonics, com uma taxa de

amostragem de 6,0 kHz.

A primeira frequência representa a componente mecânica, a qual esta relacionada a

velocidade de rotação do motor, 𝑓𝑟. Essas frequências podem ser confrontadas com os dados do

tacogerador apresentadas na Tabela 2. A segunda componente é definida como sendo o dobro

da frequência de rotação, 2𝑓𝑟. Essa conclusão pode ser fundamentada pela equação (31). A

terceira frequência destacada é a combinação entre a componente elétrica e mecânica dada

por 2𝑓𝑠 − 𝑓𝑟. Na Figura 65c e Figura 65d observa-se uma diferença entre o valor teórico e o
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Figura 65 – Espectro de vibração do motor de indução acoplado
a um gerador: a) Frequência de alimentação 60 Hz,
sem carga, eixo 𝑥. b) Frequência de alimentação 60 Hz,
sem carga, eixo 𝑦. c) Frequência de alimentação 40 Hz,
carga de 170 Ω, eixo 𝑥. d) Frequência de alimentação
40 Hz, carga de 170 Ω, eixo 𝑦.
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medido. Essa diferença está relacionada ao escorregamento em virtude da carga acoplada ao

eixo do motor de 170 Ω. A quarta frequência é obtida como sendo duas vezes a frequência de

alimentação, 2𝑓𝑠. Contudo na Figura 65c a componente em 80 Hz (eixo 𝑥) não esta evidenciada.

Isso é justificado devido a força de atração entre o estator e o rotor ser radial, ou seja, na direção

do eixo 𝑦 (SOUSA et al., 2015). Outro fator que também pode influenciar é a baixa frequência

de alimentação e consequentemente a baixa rotação, dessa forma diminuindo a sensibilização da

massa inercial nesta frequência.

Outras componentes não definidas teoricamente podem estar relacionadas a aplicação

do inversor de frequência. Quando é utilizado o inversor de frequência, algumas componentes

harmônicas, as quais são múltiplas da frequência de alimentação, são introduzidas na corrente
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do motor, ocasionando uma alteração na distribuição de fluxo (SOUSA et al., 2015). Pode-se

ainda considerar como variável a excentricidade do acoplamento entre os motores e/ou a fixação

do acelerômetro no suporte metálico.
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4 CONTROLE DE VIBRAÇÕES - NEUTRALIZADOR PENDULAR

Neste capítulo, são apresentados os ensaios referentes a aplicação do neutralizador

pendular em um modelo de um prédio. A análise é baseada na operação de um neutralizador

pendular do tipo MK, MKC empregando material viscoelástico, semi-ativo e híbrido. As etapas

como, o projeto do neutralizador e as análises de caracterização são discutidas. A caracterização

é realizada através do modelo numérico e experimental. Para validação, a resposta da FBG em

fibra óptica é comparada com a resposta do acelerômetro piezoelétrico, para as situações com e

sem o neutralizador pendular fixado na estrutura.

4.1 ANÁLISE DO SISTEMA PRIMÁRIO

As implementações de neutralizadores de vibrações em estruturas, possibilitam controlar

as frequências de vibrações mantendo o sistema dentro dos limites estabelecidos em projeto.

Existem diversos tipos de neutralizadores, diferenciados em relação a sua construção física e

cada um destes possuí uma aplicação característica. No controle de vibrações de edificações,

principalmente em prédios geralmente são empregados neutralizadores hidráulicos e pendulares,

devido às baixas frequências e as grandes massas envolvidas (BAVASTRI et al., 2007).

As características intrínsecas dos sensores a fibra óptica, em especial das FBGs, sugerem

a aplicação das mesmas no monitoramento de estruturas. A capacidade de multiplexação dos

sensores, a elevada sensibilidade e principalmente a imunidade a interferência eletromagnética,

possibilitam mensurar diferentes pontos, e ainda manter a robustez do sensoriamento. Fatores

externos como a interferências de descargas atmosféricas e elevadas distâncias, são influências

comuns em pontes e edifícios, sugerindo a aplicação dos sensores ópticos.

O controle de vibrações aqui apresentado tem como base um modelo de um prédio

de oito andares, o qual está localizado no LAVIBS da UFPR. Essa estrutura possuí uma base

composta por um bloco de concreto, propondo assim uma analogia a um prédio engastado no

solo. As vigas de sustentação são barras de aço corrugado e as chapas de aço são equivalentes as

lajes de cada andar. A massa total do prédio é aproximadamente 81 Kg. O esquemático com as

dimensões do prédio, estão indicadas na Figura 66.

As chapas de 1 a 3 possuem a mesma dimensão, com comprimento e largura de 400 mm,

já as chapas de 4 a 8, possuem o comprimento de 300 mm e largura de 400 mm.
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Figura 66 – Esquemático do modelo do prédio com 8 andares, indi-
cando as dimensões de cada parte constituinte.
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Fonte: Autoria própria.

4.1.1 Modelo numérico do sistema primário

A aplicação do método de elementos finitos é fundamental para obter o comportamento

da estrutura ao longo da frequência. Essa modelagem, permite identificar os pontos com maior e

menor deslocamento assim como a deformação. A compreensão dessa ferramenta, possibilita

tanto caracterizar a posição ótima para a fixação dos sensores, como a otimização do projeto dos

neutralizadores dinâmicos. Essa técnica ainda permite obter frequências naturais, os modos de

vibrar da estrutura e a resposta harmônica ao longo da frequência de interesse.

O prédio é modelado no programa SolidWorks® 2015 conforme os parâmetros indicados

na Figura 66 e exportado para o programa de análise de elementos finitos Ansys® 17.1. Os

detalhes da malha utilizada estão apresentados na Figura 67.

A base de concreto não é representada, já que para análise de elementos finitos ela

é considerada uma estrutura rígida em que o prédio está engastado. As vigas metálicas e os

planos horizontais foram fixados através do contato do tipo bonded. O modelo de malha da

estrutura possui 26452 elementos do tipo Hex20, Wed15 e Quad4 e 114551 nós. Os parâmetros

do material empregado na análise, são do aço comum, com o módulo de elasticidade, 𝐸, igual a
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Figura 67 – Modelo de malha utilizada para a análise e ele-
mentos finitos.

Detalhe da malha

Fonte: Autoria própria.

20E10 𝑁/𝑚2, o coeficiente de Poisson, 𝑣, igual a 0,277 e densidade, 𝜌, dado por 7860 𝑘𝑔/𝑚3.

As frequências naturais dos respectivos modos de vibrar do protótipo do prédio, obtidos

através da análise modal, são apresentadas na Tabela 3 e Figura 68, respectivamente.

Tabela 3 – Frequências naturais do prédio.

Modos de vibrar Frequência natural (Hz)
1º e 2° 1,59

3º(Rotacional) 3,15
4º 9,47

Fonte: Autoria própria.

Figura 68 – Modos de vibrar do prédio: (a) Primeiro modo (eixo 𝑥) e segundo modo
(eixo 𝑦) . (b) Terceiro modo (Rotacional). (c) Quarto modo (eixo 𝑧).

(a)

Posição de 
repouso

x

y

(b) x

y

(c) z

y

Fonte: Autoria própria.

A análise da resposta em frequência do sistema primário obtida numericamente e

experimentalmente é restrita ao eixo 𝑥. As demais frequências naturais e modos de vibrar do

sistema primário são desconsiderados.
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4.1.2 Metodologia para análise numérica e experimental do sistema primário

A validação da operação do neutralizador pendular é realizada, através da análise

numérica e experimental utilizando o martelo de impacto. Em ambos os métodos são obtidas

a resposta em frequência para o sistema com e sem o neutralizador pendular acoplado. Na

Figura 69 é apresentado a posição de excitação e resposta para a análise numérica, além do

esquemático para o ensaio experimental.

Figura 69 – Metodologia empregada para a análise numérica e experimental: (a) Detalhe dos
pontos de excitação e resposta na Chapa 3 para a análise numérica. (b) Estrutura
experimental do ensaio para análise da resposta em frequência.
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Fonte: Autoria própria.

As posições de excitação e resposta são as mesmos para os ensaios numérico e experi-

mental, com o intuito de manter um parâmetro de comparação. Para os ensaios de caracterização

da estrutura, são empregados um martelo de impacto e um acelerômetro piezoelétrico. O mar-

telo de impacto utilizado é o modelo 086C04 no qual é acoplado uma célula de carga modelo

8230-002 do fabricante Brüel & Kjaer® (PIEZOTRONICS, 2007). Nesta célula de carga é fixa

uma ponteira de nylon a qual permite excitar a faixa de frequência de interesse. Para a medição

da aceleração, é utilizado um acelerômetro piezoelétrico, modelo 352C68, com frequência resso-

nância maior que 35 kHz. Tanto o martelo de impacto, quanto o acelerômetro são do fabricante

PCB PIEZOTRONICS®. Esses dispositivos são compostos por um sistema piezoelétrico, o qual

exerce a função de converter a força aplicada e a aceleração, em uma tensão proporcional, a

qual é interpretada pelo sistema de aquisição. A relação entre aceleração de resposta e força de

excitação é denominada inertância. Durante os ensaios, os dados são obtidos utilizando uma

placa eletrônica, modelo Photon II, do fabricante LDS DRACTON®, os quais foram processados

pelo programa RT Pro Photon em um computador portátil.
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4.2 PROJETO DO NEUTRALIZADOR PENDULAR (MK)

O projeto do neutralizador pendular do tipo MK, tem como base a estrutura de um

pêndulo simples. O pêndulo simples sofre a ação da gravidade e as forças atuantes estão

representadas na Figura 70.

Figura 70 – Modelo de um pêndulo simples e as
forças atuantes.
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Fonte: Autoria própria.

As forças atuantes podem ser definidas pela equação (32)

𝑚𝐿
𝑑2𝜃

𝑑𝑡2
+ 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃 = 0, (32)

onde 𝜃 é o ângulo em relação a posição de repouso, 𝑔 é a aceleração da gravidade em 𝑚/𝑠2 e 𝐿

o comprimento do fio em metros, 𝑚.

Considerando que os ângulos de oscilação são pequenos é possível afirmar que

𝑠𝑒𝑛𝜃 é igual a 𝜃 e também que o arco da trajetória é aproximadamente horizontal. As-

sim, é possível estabelecer que a oscilação do pêndulo como sendo um movimento harmô-

nico, e com isso pode-se definir o período da oscilação, T, o qual é dado pela equação (33)

(BEER E. RUSSELL JOHNSTON, 1991; BOTTEGA, 2006)

𝑇 = 2𝜋

√︃
𝐿

𝑔
. (33)

Esse sistema não considera o efeito das forças de amortecimento, principalmente do ar,

em virtude do baixo deslocamento do pêndulo.

Para o projeto do neutralizador pendular, considerando a equação (33), é possível

inferir que o período ou a frequência de oscilação não estão vinculadas diretamente a massa

acoplada ao cabo do pêndulo. Assim, o que define o período é o comprimento do cabo. Contudo,



97

tendo como base os conceitos de sintonização de neutralizadores, quando maior a massa de

sintonização, maior será a resolução ou a força de controle. Portanto, para evitar controlar

um prédio adicionando outro com a mesma massa, para sistemas com um grau de liberdade é

adotado o fator, 𝜇, definido entre 10% a 25%, sendo que esse fator estabelece a relação entre

a massa do neutralizador e a massa do sistema primário. Para sistemas com múltiplos graus

de liberdade conforme a estrutura do prédio, é aplicado o conceito modal de massa auxiliar,

em que a massa do neutralizador irá variar entre 10% a 25% da massa modal. A massa modal

pode ser obtida através de simulações numéricas, ou pode ser aproximada como sendo cerca

de 10% da massa do sistema primário. Usando essa relação e considerando o prédio como uma

viga engastada-livre, é possível projetar a massa do neutralizador com 2% da massa do sistema

primário (ESPÍNDOLA et al., 2009).

Para a fabricação do pêndulo é utilizado o aço SAE 1020, com densidade de 7,87 g/cm3.

A geometria escolhida é de uma massa cúbica, em virtude da facilidade de usinagem. A massa

do neutralizador, é considerada 2% da massa do sistema primário, assim definida em 1,6 kg,

tendo como base a densidade do aço é possível obter a aresta do cubo, cujo valor é 58 mm. Para

a sustentação da massa do neutralizador pendular é utilizado um cabo de aço inox com diâmetro

de 1,5 mm. Para o melhor controle, a localização do pêndulo deve ser no topo do prédio, embora

em alguns casos por motivos construtivos o pêndulo possa ser colocado em uma outra posição.

Na Figura 71 é apresentado a fixação do neutralizador pendular no topo do prédio.

Figura 71 – Fotografia do neutralizador (MK) pendu-
lar fixado na estrutura.

58 mm

Cabo de 
aço inox

Massa do
neutralizador 

pendular

Fonte: Autoria própria.

O comprimento do cabo de aço inox esta relacionado com a frequência de atuação do

neutralizador. Portanto, como a primeira frequência natural do prédio é 1,59 Hz, de acordo com

a equação (33), o comprimento do cabo até o centro de massa deve ser de 98 mm.
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4.2.1 Validação numérica e experimental do neutralizador pendular (MK)

A resposta em frequência obtida numericamente, tendo como os pontos de excitação e

resposta apresentados no item 4.1.2, é apresentado na Figura 72.

Figura 72 – Resposta em frequência obtida numericamente
com e sem o neutralizador acoplado.
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A análise realizada numericamente destaca a primeira frequência natural, em 1,59 Hz,

para o sistema sem neutralizador e as frequências laterais em 1,37 Hz e 1,64 Hz já com o

neutralizador acoplado. O valor da rigidez dinâmica, quando o neutralizador esta acoplado,

possui diferença de 4,69% em relação a frequência natural do sistema primário. Essa diferença

pode ser minimizada, ajustando as propriedades dos materiais empregados tanto em relação

a massa quanto do cabo do neutralizador. Na frequência de 3,25 Hz, referente ao movimento

rotacional, não há uma amplitude pronunciada. Isso é justificado, já que o ponto de excitação e

resposta estão alinhados, dessa forma excitando prioritariamente o eixo de análise.

Na Figura 73 é apresentado a resposta em frequência obtida com a excitação do martelo

de impacto e a resposta através do acelerômetro piezoelétrico. A análise experimental é realizada

nas mesmas posições que no método de elementos finitos.

A resposta em frequência obtida experimentalmente quando comparada com a análise

numérica, apresenta coerência entre os resultados, o que valida a análise pelo método de ele-

mentos finitos. Assim, após o acoplamento do neutralizador pendular, aparecem as frequências

laterais em 1,48 Hz e em 1,73 Hz, e a rigidez dinâmica em 1,59 Hz, o que equivale a frequência

de ressonância do sistema primário, indicando que o neutralizador esta sintonizado corretamente.

A componente em 3,23 Hz é evidenciada tanto na análise com e sem o neutralizador, já que a

excitação realizada manualmente pode excitar o modo rotacional.
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Figura 73 – Resposta em frequência obtida experimentalmente para o sis-
tema primário com e sem o neutralizador acoplado.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

 

A
m

pl
it

ud
e 

(d
B

 (
m

/s
²/

N
ew

to
n)

)

Frequência (Hz)

 Sem neutralizador acoplado
 Com neutralizador acoplado

1,59 Hz

1,48 Hz 1,73 Hz
3,23 Hz

Fonte: Autoria própria.

4.2.2 Análise experimental da resposta da FBG para o neutralizador pendular (MK)

As análises realizadas numericamente e experimentalmente, fornecem subsidio para a

validação das redes de Bragg em fibra óptica com a aplicação do controle passivo de vibrações.

Nesta análise a base do prédio, local que possuí maior deformação, é instrumentada com quatro

FBGs nas direções 𝑥 e 𝑦, conforme indicado na Figura 74.

Figura 74 – Posição de fixação da rede de Bragg em fibra óp-
tica na base do prédio.
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Fonte: Autoria própria.

O posicionamento das FBGs, tem como intuito validar o comportamento das mesmas

para tração e compressão, nas direções 𝑥 e 𝑦 aliado ao controle de vibrações. As FBGs são grava-

das utilizando o ArF Excimer LASER Xantos XS 500-193 nm-XS-L, do fabricante Coherent®,

em um fibra óptica fotossensível, GF1, a taxa de repetição de 250 Hz e energia de 1 mJ. A técnica

empregada para a gravação é por exposição direta sobre a máscara de fase. Os comprimentos de

onda de Bragg são definidos em 1526,00 nm e 1532,00 nm.

Para a excitação do sistema primário é utilizado um excitador eletromecânico, o qual é
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fixado horizontalmente na Chapa 2 o qual permite impor ao sistema uma oscilação e dessa forma

sensibilizar as FBGs nas direções de movimento do prédio. A estrutura é excitada, empregando

uma função senoidal, com frequência de 1,59 Hz. Esse sinal é obtido através de um gerador de

função, modelo CFG253, do fabricante Tektronix®. Para o controle da frequência do sinal gerado,

o mesmo é monitorado através de um osciloscópio, modelo TBS1072B-EDU, do fabricante

Tektronix®. Em virtude da tensão do sinal gerado ser de baixa amplitude, esse sinal é amplificado

utilizando o circuito TDA 7264. O amplificador é alimentado por uma tensão elétrica simétrica

de 12 V através da fonte LPS-305, do fabricante AMREL®. Esse sinal amplificado é acoplado

ao excitador eletromecânico, o qual é engastado por um parafuso ao sistema primário. Esse

engaste permite que a oscilação na frequência selecionada fosse acoplada integralmente ao prédio.

A aquisição da variação do comprimento de onda de Bragg é obtido através do interrogador

óptico, modelo SM130, do fabricante Micron Optics, a uma taxa de amostragem de 1 kHz. O

processamento dos dados é realizado através do programa CatmanEasy AP, do fabricante HBM®.

Na Figura 75a e na Figura 75b são apresentadas as respostas em frequência para a

análise com as FBGs.

Figura 75 – Resposta em frequência das FBGs para o eixo 𝑥 e o eixo 𝑦: (a) Sem neutralizador
acoplado. (b) Com neutralizador acoplado.
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Na Figura 75a, em que análise é realizada no sistema primário sem o neutralizador

pendular acoplado, estão indicadas as frequências de 1,59 Hz e 3,17 Hz. Essas frequências estão

evidentes na análise numérica e também na experimental. Para a análise com o neutralizador
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acoplado, indicado na Figura 75b, a componente de 1,59 Hz não está presente, justificando

o correto funcionamento do neutralizador e a sensibilidade da FBGs para as alterações no

sistema primário. Novamente, a componente em frequência em 3,10 Hz esta destacada. Outras

componentes presentes no espectro podem estar relacionadas a influência da função harmônica

de excitação e do engaste do atuador eletromecânico na estrutura. Neste ensaio as amplitudes das

componentes podem ser desconsideradas, já que fatores como a variação da excitação externa e

a posição das FBGs podem afetar esse parâmetro.

4.3 PROJETO DO NEUTRALIZADOR PENDULAR (MKC)

O projeto do neutralizador pendular do tipo MKC empregando material viscoelástico

tem como base os parâmetros modais do sistema primário. Os parâmetros modais, são

definidos pelos modos de vibrar, frequências naturais e amortecimento. Esses parâme-

tros são obtidos através da análise de elementos finitos. Assim, o sistema composto

(sistema primário + neutralizador) é modelado numericamente através do programa desenvol-

vido pelo Grupo de Pesquisa de Vibrações e Som em Sistemas Mecânicos (GVIBS), da Universi-

dade Federal do Paraná (UFPR). O programa é intitulado LAVIBS_ND, com patente requerida

número BR512018051693-9. A análise é baseada nos parâmetros equivalentes generalizados

(BAVASTRI et al., 2004; LINESSIO et al., 2017). Os resultados obtidos através do programa

são a frequência natural e a massa do neutralizador. Outra análise, empregando o material

viscoelástico para o controle de vibração de uma viga do tipo 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟, está presente no

Apêndice D.

Para a implementação do neutralizador é utilizado o material viscoelástico modelo

C-1002, do fabricante EAR®. Diferentemente do neutralizador MK, esse neutralizador baseado

na aplicação do material viscoelástico introduz elevado amortecimento, possibilitando o controle

de vibração em banda larga. Para a concepção do neutralizador, são definidas as dimensões

da estrutura externa e também do material viscoelástico. Para a fixação do neutralizador na

estrutura é utilizado um suporte metálico. A partir desse suporte metálico, uma barra roscada

é fixada no centro de um cilindro com diâmetro de 37 mm. Na parte externa há outro cilindro

com diâmetro de 60 mm. Na parte intermediária desses dois cilindros é posicionado o elemento

viscoelástico. A dimensão do material viscoelástico está dividida em três estruturas como segue:

10 mm de largura, 6,5 mm de altura e 22 mm de comprimento. O problema encontrado para o

projeto desse neutralizador é que o fator de forma obtido através do programa de otimização é de
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2,69E-9. Esse fator é empregado para a construção física do material viscoelástico. Contudo esse

valor inviabiliza a construção física do neutralizador devido as dimensões muito pequenas do

material viscoelástico, e provavelmente o material não suportaria a massa de 1,6 kg necessária

para o projeto, demostrando com isso a dificuldade de desenvolver projetos com NDV em baixas

frequências. Como alternativa para o desenvolvimento do projeto são desenvolvidas análises

através da técnica de elementos finitos, usando o programa computacional Ansys® 17.1, com

o intuito de encontrar um parâmetro adequado ao projeto. Na Figura 76 são apresentados os

componentes do neutralizador pendular viscoelástico.

Figura 76 – Estrutura e dimensões do neutralizador viscoelástico
pendular.
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Fonte: Autoria própria.

A função de resposta em frequência obtida numericamente, do sistema primário e do

sistema composto é apresentado na Figura 77.

Figura 77 – Resposta em frequência obtida numericamente do sis-
tema primário e sistema composto.
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Fonte: Autoria própria.

A componente em 1,59 Hz representa a frequência natural do sistema primário, já as

componentes 1,47 Hz e 1,69 Hz são referentes ao acoplamento do neutralizador à estrutura.
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Como apresentado na Figura 77 o neutralizador é sintonizado na primeira frequência do sistema

primário, identificado pela elevada impedância imposta pelo neutralizador nessa frequência.

O equacionamento, para a obtenção dos parâmetros físicos do neutralizador viscoelás-

tico estão no Apêndice D, no qual é analisado o projeto de um neutralizador para o controle de

vibração em uma viga engastada do tipo cantilever. O posicionamento do material viscoelástico,

entre os dois cilindros, provocará o seu cisalhamento e consequentemente a dissipação de energia.

Para a fixação desse material com os componentes metálicos, é utilizado uma cola com base no

cianoacrilato. Fixado ao cilindro externo há uma haste de 390 mm, e nessa haste esta fixada a

massa metálica com 1,6 kg. A massa metálica utilizada para o desenvolvimento do neutralizador

viscoelástico é igual a utilizada no neutralizador MK.

Para a validação do projeto do neutralizador viscoelástico pendular, o mesmo é cons-

truído conforme as dimensões apresentadas e realizado o ensaio experimental. Na Figura 78

é apresentado a resposta em frequência, obtido experimentalmente para o sistema primário e

sistema composto.

Figura 78 – Resposta em frequência obtida experimentalmente do
sistema primário e sistema composto.
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Fonte: Autoria própria.

A resposta obtida experimentalmente, através do martelo de impacto e acelerômetro pie-

zoelétrico, esta em consonância com o modelo numérico. Em relação a sintonia do neutralizador,

é possível observar a elevada impedância em 1,59 Hz, produzindo o controle nesta componente

de frequência. Conforme esperado, as frequências laterais em 1,45 Hz e 1,71 Hz são provenientes

do acoplamento do neutralizador ao sistema primário. O amortecimento imposto pelo material

viscoelástico é observado pela diminuição de aproximadamente 19 dB das componentes laterais

em relação ao pico do sistema primário. Assim, esse neutralizador possibilita o controle de

vibração entre 1,45 Hz e 1,71 Hz. O amortecimento pode ser ajustado modificando o material
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viscoelástico e a estrutura mecânica do neutralizador.

4.4 PROJETO DO NEUTRALIZADOR PENDULAR SEMI-ATIVO

Ao comparar o controle em banda larga do neutralizador viscoelástico com o semi-ativo,

algumas considerações devem ser observadas. As propriedades físicas dos materiais viscoelás-

ticos empregados na construção de neutralizadores são dependentes da temperatura. Assim, a

variação desse parâmetro pode ocasionar a dessintonização do neutralizador. Outro fator, esta

relacionado a frequência, já que para baixas frequências de excitação os materiais viscoelásticos

apresentam baixo módulo dinâmico de cisalhamento e consequentemente menor dissipação

de energia. Portanto, uma técnica que independe desses parâmetros é utilização do controle

semi-ativo. Esse sistema permite atuar em banda larga, empregando atuadores e sensores em ma-

lha fechada, denominado feedback. Um esquemático dessa topologia de controle é apresentado

na Figura 79.

Figura 79 – Esquemático do sistema de controle semi-ativo do tipo feedback.

AJUSTE DO 
NEUTRALIZADOR 

PENDULAR

CONTROLADOR

ESTRUTURA SENSOR

Excitação externa

Fonte: Autoria própria.

As pontes e edifícios são susceptíveis a fontes externas de vibrações como, por exemplo,

impactos, terremotos e ações do vento. Essa excitação é identificada pelos elementos sensores. A

análise da amplitude de vibração é avaliada pelo controlador, que tendo como base um programa

de computador, envia um sinal de controle ao sistema de ajuste do neutralizadores pendular.

No sistema semi-ativo o controle é dado sobre o neutralizador e esse consequentemente atua

na resposta do sistema primário. Portanto, dessa forma o sistema de controle necessita menor

quantidade de energia para o controle em banda larga da estrutura quando comparado com um

sistema ativo.

Para o controle semi-ativo aqui desenvolvido é empregado como sensor as redes de

Bragg em fibra óptica. Na Figura 80 é apresentado o esquemático da instrumentação utilizada

para o controle semi-ativo de vibração do prédio modelo.
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Figura 80 – Esquemático da instrumentação de um controle semi-
ativo no prédio modelo.
Motor de

passo
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análise do 
sinal

Computador 
Resposta do

Sensor Óptico
Programa de 

controle

Computador Amplificador

FBG 1

FBG 2 Óptico 
Interrogador

Driver Microcontrolador

x

y

Fibra óptica

Massa 
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Acelerômetro 
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Fonte: Autoria própria.

Para o ensaio, a excitação da estrutura é provida por um atuador eletromecâ-

nico, modelo 4824, o qual é conectado ao amplificador, modelo 2732, ambos do fabricante

Brüel & Kjaer®. A excitação e a resposta da estrutura mediante a excitação são mensuradas pelas

FBGs. As FBGs foram fixadas próximo da base, devido que nesse local há maior deformação, já

no último andar o deslocamento é máximo e a deformação é mínima ou nula. As FBGs foram

fixadas com a cola com base de cianoacrilato.

As FBGs utilizadas nesse ensaio, são gravadas através da exposição direta da máscara

de fase, em uma fibra óptica monomodo, modelo G.652, do fabricante DRAKTEL®. O LASER

empregado no processo de gravação é o ArF Excimer LASER Xantos XS 500-193 nm-XS-L, do

fabricante Coherent®, emitindo na faixa do ultravioleta (UV). Os parâmetros de gravação, como

a frequência e a energia estão definidas entre 250 Hz a 300 Hz e 2,5 mJ/pulso a 4,5 mJ/pulso,

respectivamente. O processo de gravação é monitorado por um analisador de espectro óptico,

modelo AQ6375, do fabricante Yokogawa®, com resolução de 0,05 nm. A refletividade obtida

para cada FBG, centrada em 1552 nm, é de aproximadamente 50%. O método empregado para a

obtenção desse parâmetro é através da análise da largura da banda de meia potência.
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Na Figura 80 a medida da excitação externa e da resposta relacionada ao controle, são

obtidas pela FBG 1 e FBG 2, respectivamente. A excitação e as medidas são analisadas somente

na direção do eixo-𝑥. Os dados da variação do comprimento de onda provenientes da excitação,

são obtidos através de um programa implementado no LabVIEW 2017, do fabricante National

Instruments®. Na Figura 81 é apresentado o fluxograma do programa desenvolvido no LabVIEW

para o controle semi-ativo.

Figura 81 – Diagrama em blocos do programa para o controle semi-
ativo.
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- Ajuste da posição inicial
- Configuração da comunicação com o interrogador

Fonte: Autoria própria.

Para a inicialização do programa, é configurado a comunicação com o microcontrolador

e do interrogador óptico. Além disso, também são estabelecidos a posição inicial e os limites

mínimo e máximo de operação do pêndulo. A interface entre o programa LabVIEW e o driver

para o acionamento do motor-de-passo é o microcontrolador Arduino®. O microcontrolador

envia ao driver o número de pulsos relacionado a posição desejada, e a direção de giro, conforme

os cálculos obtidos pela variação da frequência. Para a variação do comprimento do cabo, é

empregado o motor de passo, modelo AK34/42F8FN 1.8, do fabricante AKIYAMA®. A fixação

do cabo do pêndulo ao eixo do motor de passo, é realizado através de uma polia de alumínio

com diâmetro de 40 mm.

Para a análise da variação do comprimento de Bragg, proveniente da excitação, é

utilizado o interrogador óptico, modelo SM 130, do fabricante Micron Optics®. A utilização

desse interrogador está relacionada a elevada taxa de amostragem para a análise estrutural,
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em aproximadamente 1 kHz, proporcionando dessa forma confiabilidade dos dados obtidos.

Além disso o fabricante do interrogador óptico disponibiliza um VI, Virtual Instruments, para

interface com o programa LabVIEW, permitindo desta forma a implementação de diferentes

interfaces. Para validação dos resultados obtidos com o sensor óptico para o controle de vibração

semi-ativo, é realizado simultaneamente a aquisição dos dados da estrutura por um acelerômetro

piezoelétrico. O acelerômetro piezoelétrico utilizado para essa análise é o modelo 393A03, do fa-

bricante PCB-Piezotronics®. Durante o ensaio os dados são obtidos através da placa de aquisição,

Photon II, do fabricante LDS DRACTON® e analisados no programa RT Pro Photon®.

O processamento dos dados obtidos pela variação do comprimento de onda, inicialmente

são analisados ao longo do tempo. Para a excitação senoidal, a medição é realizada em um semi-

ciclo e após multiplicado por dois, para obter o período total da função. A frequência da excitação

é dada pelo inverso do período. Para evitar que pequenas oscilações provoquem instabilidade

no sistema, as frequência são alocadas em um vetor com cem posições e obtido o resultado

final através da moda dos valores. Esse método de análise, possibilita garantir que a variação da

amplitude da oscilação não afeta os dados obtidos, já que somente os dados de frequência são

utilizados no programa de controle.

4.4.1 Identificação dos parâmetros do sistema de controle

Para a identificação dos parâmetros do sistema, inicialmente é analisado a faixa de

atuação disponível para o comprimento do cabo do pêndulo, o qual é dado pela equação (33),

definida na seção 4.2. Os limites inferior e superior indicados, estão relacionados ao limite físico

do último andar do prédio modelo, conforme apresentado Figura 82.

Figura 82 – Posição do pêndulo do neutralizador: (a) Limite superior. (b) Limite inferior.

(a)

10,9 cm

Último andar

Motor de 
passo

(b)

Último andar

20,5 cm
Motor de 

passo

Fonte: Autoria própria.

A faixa de frequência de atuação do pêndulo esta limitada entre 10,9 cm e 20,5 cm.

Portanto, esses limites físicos estabelecem a faixa de controle do neutralizador entre 1,10 Hz a

1,55 Hz.
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Para esta análise, é considerada a influência da massa do motor, 2,3 kg, sobre a estrutura

do prédio. Em um modelo real do neutralizador pendular semi-ativo fixado no sistema primário,

a massa do motor pode ser desconsiderada. Na Figura 83 é apresentado o espectro de resposta

para a excitação com o martelo de impacto sobre a estrutura, na qual está fixado o motor sobre a

mesma.

Figura 83 – Resposta em frequência do modelo do prédio obtida ex-
perimentalmente, considerando a influência da massa
do motor.
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Fonte: Autoria própria.

A análise revela a primeira frequência natural em 1,53 Hz. Essa frequência é menor,

quando comparada com a primeira análise na qual é 1,59 Hz apresentando uma diferença de 3,7%,

justificando assim a influência da massa do motor sobre a estrutura. Para o ensaio experimental,

tendo como o mesmo princípio estabelecido na Figura 69b, é utilizado o martelo de impacto,

modelo 8210, do fabricante Brüel & Kjaer®. Para essa análise é empregado a ponteira do tipo

soft tip, que permite a excitação da estrutura até 200 Hz (Kjær, 2012). A resposta em frequência

para cada sintonia do pêndulo, variando de 1,10 Hz até 1,53 Hz está indicado na Figura 84.

Nesta análise é importante considerar a diferença entre a sintonia do pêndulo selecionada

e medida. Essa comparação é apresentada na Tabela 4.

Tabela 4 – Comparação entre a frequência selecionada e medida do
neutralizador pendular.

Frequência selecionada Frequência medida Diferença
1,10 Hz 1,09 Hz 0,90 %
1,20 Hz 1,21 Hz -0,83 %
1,30 Hz 1,31 Hz -0,76 %
1,40 Hz 1,36 Hz 2,85 %
1,50 Hz 1,45 Hz 3,33 %
1,53 Hz 1,48 Hz 3,26 %

Fonte: Autoria própria.
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Figura 84 – Resposta em frequência obtida experimentalmente
para a o pêndulo sintonizado entre 1,10 Hz e 1,53 Hz.
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Fonte: Autoria própria.

A diferença entre a frequência selecionada em que o pêndulo é sintonizado e a frequência

medida, pode estar relacionada a posição de engaste considerada entre o cabo e a polia conforme

indicado na Figura 85.

Figura 85 – Características dos pêndulos: (a)Esquemático do pêndulo utilizado no ensaio. (b) Esquemático
do pêndulo de Huygens.
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Fonte: Autoria própria.

Para elevados ângulos de oscilação, a região de contato entre o cabo e a polia podem ser

alterados e consequentemente afetando o período de oscilação, conforme indicado na Figura 85a.

Como alternativa, para diminuir esse efeito pode ser utilizado o pêndulo de Huygens, imple-

mentado em 1673, como apresentado em Figura 85b. Esse pêndulo consiste em duas polias

fixadas uma do lado da outra, e assim o movimento ocorrerá de forma cicloidal e não circular

(BAKER; BLACKBURN, 2010). Contudo em uma situação real o modelo do pêndulo de Huy-

gens pode ser impraticável, já que necessita de uma estrutura maior quando comparado com o

sistema de uma única polia. Além disso também é necessário considerar um limitador para o

deslocamento do pêndulo.
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4.4.2 Comparação entre a resposta do Acelerômetro Piezoelétrico e a FBG

A análise da comparação da resposta do acelerômetro piezoelétrico e do sensor óptico

(FBG), é realizada sob as mesmas condições, permitindo dessa forma validar os resultados. A

excitação é realizada empregando o atuador eletromecânico, o qual permite excitar a estrutura

com uma função senoidal com frequência e amplitude controladas. O esquemático do ensaio

experimental está indicado na Figura 80. Os dados da resposta do acelerômetro piezoelétrico e

da FBG em fibra óptica são obtidas no domínio do tempo, durante um minuto. Esses dados são

processados utilizando a transformada de Fourier, a qual permite a interpretação dos dados do

domínio do tempo para o domínio da frequência. As respostas de ambos os sensores, com e sem

controle semi-ativo, estão apresentadas na Tabela 5 e Tabela 6.

Tabela 5 – Comparação da amplitude da resposta do acelerômetro piezoelétrico.
Frequência (Hz) Amplitude (dB) Diferença (dB)

Sem controle Controle semi-ativo
1,10 -40,96 -43,47 2,51
1,20 -35,73 -37,08 1,35
1,30 -33,54 -39,78 6,24
1,40 -35,06 -40,78 5,72
1,50 -20,73 -36,24 15,51
1,53 -15,52 -29,32 13,80

Fonte: Autoria própria.

Tabela 6 – Comparação da amplitude da resposta do sensor óptico (FBG).
Frequência (Hz) Amplitude (dB) Diferença (dB)

Sem controle Controle semi-ativo
1,10 -44,01 -49,21 5,20
1,20 -43,58 -43,70 0,12
1,30 -44,41 -44,56 0,15
1,40 -42,59 -46,96 4,37
1,50 -32,18 -45,67 13,49
1,53 -28,24 -42,87 14,63

Fonte: Autoria própria.

As frequências entre 1,10 Hz e 1,40 Hz em ambas as análises indicam uma pequena

diferença da amplitude, quando comparada com as componentes próximas da frequência natural.

Isso é justificado devido que essas componentes estarem afastadas da frequência natural, por-

tanto a amplitude de oscilação da estrutura é menor e consequentemente a diferença entre as

duas análises também será menor. Porém, próximo à frequência natural, 1,50 Hz e 1,53 Hz, a

amplitude de vibração é maior e a diferença de amplitude torna-se mais evidente. Os valores de

amplitude para essas componentes, em ambos os sistemas de análise, são de 14 dB, justificando
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assim a efetividade do neutralizador pendular e validando também os sensores ópticos (FBG)

para a análise do controle de vibração semi-ativo.

Além disso é realizada a comparação no domínio do tempo, para a resposta do acelerô-

metro piezoelétrico e o sensor óptico (FBG), considerando a excitação na frequência natural da

estrutura. Este resultado pode ser observado na Figura 86.

Figura 86 – Resposta para a excitação em 1,53 Hz: (a) Resposta do acelerômetro
piezoelétrico com e sem controle semi-ativo. (b) Resposta do sensor
óptico com e sem controle semi-ativo.
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Fonte: Autoria própria.

A variação da amplitude no domínio do tempo nas duas situações é esperada, conforme

apresentado nas Tabela 5 e Tabela 6 para a excitação em 1,53 Hz. Na Figura 86 é possível

observar a estabilidade do controle ao longo do tempo analisado.

4.5 CONTROLE DE VIBRAÇÃO PENDULAR HÍBRIDO

O neutralizador pendular híbrido combina os benefícios do neutralizador viscoelástico e

do controle semi-ativo. O primeiro introduz amortecimento a estrutura, possibilitando manter os

níveis de vibração em valores baixos. Já o segundo modelo permite a atuação em banda larga. As

estruturas dos neutralizadores utilizadas neste controle são as mesmas desenvolvidas nas seções

anteriores deste trabalho. Na Figura 87 é apresentado os componentes do sistema de controle

híbrido.

Nesse protótipo as duas soluções projetadas são analisadas concomitantemente. A

vantagem do sistema híbrido está relacionada à capacidade de manter a sintonização do sistema

caso ele seja dessintonizado. Isso é fundamental ao empregar neutralizadores viscoelásticos, já

que a sua sintonia é dependente da temperatura. Na Figura 88 é apresentado a resposta para a

sintonização entre 1,10 Hz e 1,53 Hz para o controle semi-ativo e a resposta do neutralizador

pendular passivo viscoelástico.
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Figura 87 – Componentes do neutralizador
pendular híbrido.
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Fonte: Autoria própria.

Figura 88 – Resposta em frequência do neutralizador
híbrido.
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Fonte: Autoria própria.

Os valores das frequências definidos entre 1,10 Hz e 1,46 Hz estão relacionados ao

controle de vibração semi-ativo. As diferenças entre a frequência de sintonização definida entre

1,10 Hz e 1,53 Hz e a resposta do sistema, pode estar relacionado a posição de engaste entre a

polia e o cabo do neutralizador pendular. A componente em 1,53 Hz é devido ao neutralizador

passivo viscoelástico. Portanto, nesta análise pode-se afirmar que a faixa de frequência de atuação

está definida entre 1,10 Hz e 1,65 Hz. Quando comparado com os sistemas isolados, há um

incremento da faixa de controle de vibração. Na frequência de ressonância do edifício há uma

redundância de controle, e dessa forma é possível manter o sistema controlado de forma eficaz

em caso de falha de algum dos sistemas de controle.
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões relacionadas a implementação

do acelerômetro óptico biaxial e dos dispositivos para o controle de vibrações. Além disso,

também são propostas sugestões de pesquisa para a continuação deste trabalho.

5.1 CONCLUSÕES

Neste trabalho o enfoque é dado ao monitoramento e controle de vibrações de máquinas

elétricas e em estruturas. Para o monitoramento de vibrações é apresentado o desenvolvimento

de um acelerômetro óptico biaxial com dimensões reduzidas. Para obter essa pequena dimensão

é necessário empregar uma fibra óptica com elevada abertura numérica, a qual possibilita curtos

raios de curvatura. Para o controle de vibrações em estruturas são empregados os neutralizadores

dinâmicos de vibrações do tipo passivo, semi-ativo e híbrido do tipo pendular. Para as análises

deste trabalho são empregadas como elemento sensor as FBGs em fibra óptica. Ambas as áreas

de estudo deste trabalho são de interesse do grupo de Fotônica da UTFPR o que motiva a

implementação de novas soluções nesses segmentos.

O acelerômetro óptico biaxial mede a aceleração a qual está relacionado com o desloca-

mento relativo entre a massa inercial e a vibração da base. Esta propriedade é sedimentada com

o estudo das forças envolvidas entre a estrutura externa, a massa inercial e a fibra óptica através

da análise do diagrama de corpo livre do sistema com um grau de liberdade. O desenvolvimento

do projeto do acelerômetro óptico biaxial, é dividido em duas etapas. Primeiro é considerado

somente a estrutura mecânica, para isso a análise é realizada através do método de elementos

finitos, aqui denominado numérico e também de forma experimental e analítica. Todas essas

abordagens, possibilitaram obter os parâmetros básicos da estrutura como frequência de res-

sonância e amortecimento. A frequência natural da estrutura mecânica obtida numericamente

pela análise modal é de 679,76 Hz para o eixo 𝑥 e o eixo 𝑦. Para os valores das frequências

de ressonância considerando a análise experimental e numérica, observa-se uma diferença de

4,23% no eixo 𝑥 e de 2,81% no eixo 𝑦. Na comparação entre as respostas obtidas numérica

e experimentalmente, a diferença para o eixo 𝑥 é de 0,84% e para o eixo 𝑦 de 2,28%. Para a

comparação entre os valores obtidos entre a resposta analítica e experimental a diferença para o

eixo 𝑥 é de 3,28% e para o eixo 𝑦 de 1,84%. Com a montagem do acelerômetro óptico biaxial
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com a fibra óptica, obteve-se a frequência de ressonância para o eixo 𝑥 de 1232,50 Hz e para o

eixo 𝑦 de 1272,50 Hz. As análises numérica e analítica também são realizadas nesta situação. A

diferença entre as frequências de ressonância numérica e experimental para o eixo 𝑥 é de 3,68%

e para o eixo 𝑦 de 6,71%. Entre a resposta experimental e a analítica, a diferença obtida para

o eixo 𝑥 é de 2,45% e para o eixo 𝑦 é de 0,71%. As diferenças encontradas são consideradas

aceitáveis, já que fatores como propriedades mecânicas consideradas na análise computacional,

condições impostas na análise experimental e aproximações realizadas na resposta analítica

justificam essas pequenas desigualdades.

As frequências de ressonância para a estrutura do acelerômetro óptico com e sem a fibra

óptica, possuem diferenças significativas. Isso é justificado, em virtude que a fibra óptica quando

fixada e após tracionada em uma estrutura de pequenas dimensões, aumenta consideravelmente a

rigidez e consequentemente a frequência de ressonância. Este é um fator que sempre deve ser

considerado no desenvolvimento de estruturas com pequenas massas envolvidas.

Para a calibração do acelerômetro óptico biaxial, é utilizado um atuador eletromecânico,

o qual possibilita excitar a estrutura analisada em diferentes frequências e amplitudes. Para obter a

sensibilidade do acelerômetro, sendo esse um dos importantes parâmetros para o desenvolvimento

de um transdutor, as respostas da variação do comprimento de onda de Bragg do acelerômetro,

são comparadas com a resposta de um acelerômetro piezoelétrico, para a faixa de frequência de

10 Hz a 1500 Hz. Como as medições são realizadas simultaneamente, e através da relação entre

os valores de ambos os transdutores, é obtida a sensibilidade do acelerômetro óptico biaxial na

ordem de 100 𝑝𝑚.𝑔−1, até um terço da frequência de ressonância tanto para o eixo 𝑥, quanto

para o eixo 𝑦. Este valor é considerado adequado para a realização de análises de vibrações em

máquinas elétricas e monitoramento de estruturas.

Neste trabalho, além das caracterizações e calibração, uma das principais contribuições

científicas no desenvolvimento do acelerômetro está na aplicação de uma fibra óptica com

elevada abertura numérica (UHNA). A análise é realizada comparando os espectros de reflexão

e transmissão na fibra óptica fotossensível, GF1, com a UHNA 1, sob as mesmas condições

de análise. Desta forma, é possível observar a refletividade de cada FBG na montagem do

acelerômetro.

A montagem utilizando a fibra óptica GF1, para a configuração física deste acelerômetro

não é possível. Conforme apresentado no item (3.2.2), após a primeira curvatura, há uma elevada

atenuação do sinal, não permitindo a detecção com o interrogador óptico. Contudo, para a fibra
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óptica UHNA 1, há uma atenuação das FBGs de 4,1%, o que possibilita o emprego desta fibra

óptica para o desenvolvimento de sensores com pequenas dimensões. Essa capacidade está

vinculada a elevada abertura numérica de 32∘, provida pela diferença significativa do índice de

refração entre o núcleo e a casca, quando comparado com a fibra óptica GF1.

Para a validação do acelerômetro óptico biaxial em uma aplicação real, ele é analisado

em duas situações distintas. Para ambos os ensaios o acelerômetro é fixado rigidamente sobre

o motor elétrico. Inicialmente, somente é considerado o motor de dois polos a vazio, cujas

componentes de frequências de 60 Hz e 120 Hz para ambos os eixo de sensibilidade são

identificadas. Na segunda análise, para validar a identificação das componentes de frequências

e sensibilidade do acelerômetro, o motor de quatro polos em análise é acoplado a um gerador

CC, o qual gera uma carga no seu eixo. Através de um inversor de frequência pode-se variar

as frequências de excitação. Na primeira análise é considerada a frequência de alimentação de

60 Hz, sem carga, e na segunda análise a frequência de alimentação de 40 Hz, com carga. Na

primeira análise em 60 Hz as componentes de 30 Hz, 60 Hz, 90 Hz e 120 Hz, são observadas.

Para a análise com carga é usada uma carga resistiva de 170 ohms, a qual é acoplada ao estator

do motor CC e consequentemente ao rotor. Pode-se observar as componentes de frequência

esperadas para o eixo 𝑥 e o eixo 𝑦. Baseando-se nesses resultados pode-se validar a aplicação

do acelerômetro para ensaios em máquinas elétricas de pequeno porte. Outras componentes em

frequências não esperadas também são detectadas. Essas podem ser relacionadas a fixação do

acelerômetro ao motor, ao acoplamento entre os motores ou a influência da vibração da base do

motor.

Portanto, os processos de projeto, caracterização e calibração do acelerômetro óptico

biaxial, permitem afirmar que o acelerômetro óptico biaxial é viável e aplicável às análises

de vibrações em máquinas elétricas. As contribuições deste trabalho estão relacionadas ao

conhecimento na área de modelagem mecânica e na área óptica, já que é necessário empregar

uma fibra óptica especial, UHNA, para a implementação do transdutor. Esse conhecimento

permite ao grupo de pesquisa em Fotônica expandir os conhecimentos no desenvolvimento de

novos transdutores.

Aliado ao monitoramento de vibrações, a continuação deste trabalho analisa a imple-

mentação do controle passivo, semi-ativo e híbrido do tipo pendular em um modelo de um

prédio. A análise do modelo metálico de edifício é obtida através da resposta do acelerômetro

piezoelétrico e a excitação produzida pelo martelo de impacto, para as situações com e sem
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o neutralizador acoplado. Esses ensaios têm como objetivo validar as diferentes técnicas de

controle de vibrações em estruturas e relacionar com a sensibilidade dos sensores ópticos. Essa

relação entre a área da engenharia mecânica e a fotônica estabelecem novas formas de análise e

um campo promissor para o desenvolvimento de novos dispositivos.

São implementadas duas formas de controle passivo. A primeira empregando o neu-

tralizador do tipo MK e a segunda do tipo MKC. O modelo MK é composto por um sistema

massa-mola. Esse neutralizador permite uma elevada impedância sobre a frequência de sintoniza-

ção. Neste caso a sintonização do neutralizador é estabelecida na primeira frequência do prédio,

definida em 1,59 Hz. A análise é realizada comparando a resposta do sensor óptico (FBG) para

os eixos 𝑥 e 𝑦, com e sem o neutralizador. Para obter a resposta do sensor óptico, a excitação do

prédio é imposta através de um atuador eletromecânico, ajustado para a frequência de 1,59 Hz.

Como resultado, é obtido a atenuação na componente de frequência em 1,59 Hz. O segundo

experimento é realizado implementando o neutralizador MKC, massa-mola-amortecedor. O

elemento viscoelástico empregado é o modelo C-1002 do fabricante EAR®. A sintonia do neu-

tralizador é definida em 1,56 Hz e ao comparar com o neutralizador MK há a atenuação das

bandas laterais, possibilitando o controle da vibração entre 1,45 Hz e 1,71 Hz. Essa atenuação

é devido ao material viscoelástico, justificando assim a efetividade do controle em uma banda

larga, diferentemente do controle MK que é pontual.

O projeto do neutralizador pendular semi-ativo, é implementado através do sistema

em malha fechada, denominado feedback. A excitação externa imposta através de um atuador

eletromecânico sobre a estrutura analisada, é monitorada pelo sensor óptico (FBG) fixado na base.

Esse sensor possibilita medir a oscilação através da variação do comprimento de onda de Bragg, o

qual possibilita a análise pelo controlador. O controlador é desenvolvido através da programação

em LabVIEW 2017 do fabricante National Instruments®. A rapidez de programação, a facilidade

de manutenção do código, além da disponibilidade da VI de comunicação com o interrogador

óptico, estas são as vantagens que permitem a implementação do dispositivo nesse programa

computacional. Para a interface entre o atuador e o programa é utilizado o microcontrolador

Arduino®. A utilização desse microcontrolador está relacionado a disponibilidade do driver

de controle para o programa utilizado. O atuador é um motor de passo, a aplicação desse

motor permite o ajuste do comprimento do cabo conforme a frequência de excitação. Os passos

definidos pelo driver do motor, são relacionados com os pulsos e assim pode-se controlar o

sistema. Para o controle semi-ativo de vibrações deve-se observar as limitações de comunicação
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entre os componentes do sistema. Essa comunicação é estabelecida entre o interrogador, o

controlador e o atuador e uma possível falha pode acarretar atrasos e ineficiência no controle.

Portanto, é necessário considerar a relação entre o programa e o microcontrolador com rotina

watchdog que permita o reinicio do sistema em caso de falha.

Os limites físicos do último andar do prédio, definem a faixa de controle do neutrali-

zador entre 1,10 Hz e 1,55 Hz. Entre a sintonização do pêndulo para o controle semi-ativo e a

resposta obtida através da análise experimental, é possível identificar uma diferença máxima de

3,26%. Essa diferença é relacionada a posição de referência entre o cabo e a polia. O período e

consequentemente a frequência estão relacionadas ao comprimento do cabo e uma eventual incer-

teza nessa posição de engaste, pode provocar uma variação do resultado. Para a excitação com o

atuador eletromecânico, é realizada a comparação da sensibilidade do acelerômetro piezoelétrico

e do sensor óptico, para o controle de vibração semi-ativo, considerando o sistema com e sem o

neutralizador. Em ambos os métodos há a atenuação de 14 dB para a excitação na frequência de

ressonância do sistema composto, definida em 1,53 Hz. E por último é analisado o neutralizador

pendular híbrido. A frequência estabelecida desta análise é definida entre 1,10 Hz e 1,65 Hz.

A vantagem de empregar o neutralizador semi-ativo em conjunto com o sistema viscoelástico

passivo é a capacidade de manter a sintonia do sistema em caso de variação da temperatura, já

que as propriedades do material viscoelástico são influenciadas pela variação desse parâmetro.

A análise empregando os neutralizadores passivo MK e MKC, semi-ativo e híbrido do

tipo pendular para o controle de vibração em um prédio modelo, permite afirmar a viabilidade de

utilização dos os sensores ópticos (FBGs) neste segmento de pesquisa. Assim, a implementação

desses novos dispositivos permite a expansão das suas aplicações aliando as vantagens dos

sensores ópticos.

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Os conceitos apresentados neste trabalho como, por exemplo, as técnicas de imple-

mentação, caracterização e ensaios para o desenvolvimento de transdutores, em especial os

acelerômetros e, a validação entre a relação dos neutralizadores de vibrações e os sensores

ópticos, possibilita o desenvolvimento de novos dispositivos. Abaixo estão listados algumas

sugestões para o desenvolvimento de trabalhos futuros relacionando as duas grandes áreas da

engenharia (Fotônica + Engenharia Mecânica).
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• Implementar novos dispositivos com diferentes materiais com o intuito de torná-los meno-

res e mais leve respeitando os parâmetros de projeto;

• Analisar com o acelerômetro óptico diferentes falhas em motores elétricos como, por

exemplo, em rolamentos e no estator com o intuito de validar o dispositivo sensor para a

detecção desses defeitos;

• Validar a sensibilidade o acelerômetro óptico biaxial de forma inclinada ou vertical;

• Desenvolver programa computacional para o processamento dos dados obtidos pelo ace-

lerômetro, facilitando a visualização das componentes em frequência e consequentemente

a identificação de falhas;

• Desenvolver um controle de vibração aliado ao sensoriamento óptico para as novas tendên-

cias das necessidades da engenharia como, por exemplo, a aplicação na análise em pás de

aerogeradores.
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APÊNDICE A – CARACTERÍSTICAS DA FIBRA ÓPTICA

A.1 ALTERAÇÕES DAS PROPRIEDADES FÍSICAS

Nesta seção é apresentado os fatores relacionados as propriedades da fibra óptica, dados

pela modificação do índice de refração, fotossensibilidade em redes de Bragg, refletividades em

redes de Bragg e as perdas em fibra óptica.

A.1.1 Modificação do índice de refração

A alteração do índice de refração do núcleo da fibra óptica ocorre quando ele é exposto

à luz com comprimento de onda e intensidade características, possibilitando dessa forma a

sensibilização do material do núcleo. Dessa forma, historicamente o fenômeno denominado

fotossensibilidade foi primeiramente observado, por Hill e seus colaboradores em 1978, durante

um experimento que buscava analisar os efeitos não-lineares em um tipo de fibra óptica especial.

Neste experimento um LASER de Argônio (𝐴𝑟+) com comprimento de onda de 488 nm, foi

incidido no núcleo da fibra óptica. Depois de um tempo, após incidir a luz no núcleo, observou-se

que a alteração do índice de refração foi dada pela interferência de feixes contra propagantes no

interior da fibra óptica. A observação dessa característica foi atribuída ao efeito da reflexão de

Fresnel referente à extremidade da fibra óptica. Esta descontinuidade óptica com características

não-lineares do efeito da refração produziu uma modulação fraca no índice de refração, resultando

em uma estreita banda de reflexão do comprimento de onda inscrito, fenômeno esse denominado

fotossensibilidade (HILL et al., 1978).

Em outro momento, Meltz e seus colaboradores, empregaram um método externo

para provocar uma elevada variação do índice de refração, onde foi utilizado uma excitação

com um feixe no comprimento de onda em 240 nm. A banda de absorção em 240 nm foi

relacionada ao defeito induzido pela dopagem com germânio na estrutura de silício. A radi-

ação com o comprimento de onda coincidente com a banda de absorção, apresentou como

resultado um “branqueamento” (bleaching) e a criação de outras bandas de absorção, provo-

cando a alteração do índice de refração conforme estabelecido pela relação de Kramers-Kroning

(MELTZ; GLENN, 1989; OTHONOS; KALLI, 1999).

Após a conclusão que a dopagem com germânio influenciava na fotossensibilidade da

fibra óptica, em virtude do aumento do índice de refração, os pesquisadores propuseram outros
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dopantes como, por exemplo, o érbio, cério e európio. Apesar de haver diversas teorias que

buscam explicar o fenômeno da fotossensibilidade empregando outros dopantes, os resultados

obtidos com a dopagem com germânio na estrutura vítrea das fibras ópticas ainda prevalece como

sendo a mais eficaz, como atualmente nas aplicações em fibras ópticas comerciais GF1 e UHNA

do fabricante THORLABS®. Por outro lado é fundamental considerar que a elevada concentração

de Ge na estrutura vítrea, estabelece o aumento do índice de refração e, consequentemente da

abertura numérica, NA, da fibra óptica. O cálculo da abertura numérica de uma fibra óptica é

dada pela equação (34)

𝑁𝐴 =
1

𝑛𝑜

√︁
𝑛2

𝑐𝑜 − 𝑛
2

𝑐𝑙, (34)

em que 𝑛𝑜, 𝑛𝑐𝑜 e 𝑛𝑐𝑙 são referentes, ao índice de refração do meio externo, do núcleo e da casca

da fibra óptica, respectivamente.

A alteração do índice de refração, proveniente do fenômeno de fotossensibilidade,

ocorre através do processo de absorção de um fóton (Ultravioleta) ou dois fótons (Visível) e

é atribuída a interação da radiação, energias do UV, com os defeitos nas ligações moleculares

envolvendo os átomos de Ge, o qual introduz bandas de absorção localizadas, principalmente

entre 185 nm e 242 nm. A banda de absorção de 242 nm está relacionada aos defeitos de

deficiência da matriz 𝐺𝑒𝑂2 − 𝑆𝑖𝑂2 conhecidos como centros de germânio com deficiência de

oxigênio, GODC. Os átomos de germânio no núcleo da fibra permitem a formação de ligações

deficientes de oxigênio, semelhantes às encontradas nas ligações entre Ge-Ge, Si-Si e Si-Ge.

Contudo, o defeito mais comum na matriz de sílica está relacionado ao GeO. Esse, e os defeitos

Ge(1) e Ge(2) estão representados na Figura 89.

O defeito do tipo GeO, apresentado na Figura 89a ocorre quando o átomo de Ge está

ligado a apenas três átomos de oxigênio e a quarta ligação com um átomo de Si ou Ge. Esses

defeito induzem o surgimento de uma banda de absorção ótica em 240 nm, principal característica

essa responsável pela fotossensibilidade em fibras ópticas germanosilicato. Ao incidir a radiação

UV cria-se o defeito do tipo GeE’, em que uma das ligações Ge-Ge ou Ge-Si é quebrada e um

elétron permanece livre para se mover na matriz vítrea via saltos, tunelamento ou pela excitação

de dois fótons, para a banda de condução. A retirada desses elétrons causa reconfiguração na

forma da molécula, possibilitando também alterar a densidade do material e consequentemente a

absorção óptica. Esses elétrons, movendo-se livremente, são retidos em cavidades que formam

os centros conhecidos por Ge(1) e Ge(2), conforme apresentado na Figura 89b e Figura 89c, os

quais são absorvidos em 281 nm e 213 nm respectivamente, alterando o índice de refração do
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Figura 89 – Esquemático dos defeitos presentes em fibras ópticas dopadas com germâ-
nio, Ge: a) GeO, b) Ge(1) e c) Ge(2).
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Fonte: Adaptado de KASHYAP (1999).

material (OTHONOS; KALLI, 1999).

Além dos fatores de excitação da fonte ultravioleta o surgimento desses defeitos mole-

culares está relacionado com a incorporação, não perfeita, de Ge para a formação do núcleo da

preforma e posterior aquecimento e puxamento para se obter a fibra óptica. Desta forma é possí-

vel afirmar que a fotossensibilidade também é dependente dos processos químicos, mecânicos e

térmicos.

Os fenômenos físicos decorrentes da radiação ultravioleta a que uma fibra óptica de

sílica dopada com germânio pode ser submetida são complexos e ainda continuam em estudo.

Esta complexidade está relacionada a alguns efeitos ópticos obtidos experimentalmente e que

podem estar associados a um tipo determinado de fibra óptica, potência e comprimento de onda

do LASER de incidência (HILL; MELTZ, 1997). Desta forma a variação do índice de refração

de uma fibra óptica quando exposta a uma determinada intensidade de radiação ultravioleta

pode ser considerada como uma escala de fotossensibilidade. Em virtude que quanto maior a

concentração de defeitos, maior será a refletividade espectral, conseguindo-se uma inscrição da

rede de Bragg mais eficiente (KASHYAP, 1999).



135

A.1.2 Fotossensibilidade em redes de Bragg

A otimização dos processos de gravação de redes de Bragg exige o acompanhamento

da evolução das alterações do índice de refração efetivo do núcleo da fibra óptica e da amplitude

de modulação do índice em função do tempo de exposição. Essas relações podem ser complexas,

já que são dependentes de diversos parâmetros como, por exemplo, o tipo da fibra óptica, as

características da fonte LASER UV, a densidade de energia, estabilidade do padrão espacial de

exposição e do padrão térmico da fibra óptica (CANNING, 2008).

Entre os sistemas utilizados para gravação, estão os LASERS contínuos como o LASER

de 𝐴𝑟+ dobrado em frequência, que opera em 244 nm. O LASER de 𝐴𝑟+ dobrado em 244 nm

excita de forma eficiente os defeitos associados com a presença de 𝐺𝑒 no núcleo da fibra óptica

gerando uma modulação de índice de refração associada com a formação de centros de cor. A

alta coerência espacial e temporal do feixe possibilita a produção de FBGs com considerável

qualidade espectral e reprodutibilidade. Uma outra solução empregada para a gravação das

redes de Bragg é o uso de sistemas pulsados, como LASERS de excímero de KrF (Kriptônio -

Flúor) operando em 248 nm, ArF (Argônio - Flúor) operando em 193 nm, ou LASER de corante

pulsado e dobrado em frequência, sintonizáveis entre 240 nm e 250 nm. Entre as vantagens do

sistema pulsado para a gravação das redes de Bragg é que a elevada intensidade do feixe em

cada pulso gerado são suficientes para produzir as redes de Bragg. Porém, as potências elevadas

geram dano material considerável no vidro. Como a gravação pode ser acompanhada em tempo

real, é possível produzir redes e alterar os parâmetros durante o processo de forma a obter as

características desejadas do filtro espectral que se está gravando (OTHONOS; KALLI, 1999).

Desta forma a produção das redes de Bragg podem ser classificadas conforme a

sua formação ou crescimento, pelas diferentes condições de exposição à radiação, pelas di-

ferentes formas de gravação e pelas propriedades foto-induzidas nas mesmas. De acordo com

Canning (2008), poderia haver uma revisão na nomenclatura de classificação de diferentes tipos

de redes de Bragg, separando-as entre a ordem cronológica de descobrimento das questões rela-

cionadas às propriedades do regime de exposição e a forma de crescimento das redes de Bragg.

Com esta nova abordagem existiriam dois grandes grupos principais de tipos de rede: as redes

com variações do índice de refração abaixo do limiar de dano (denominadas Tipo I) e aquelas

associadas às variações acima do limiar de dano (denominadas Tipo II). Contudo, ainda seguindo

as referências empregadas, aqui será dado enfoque nas principais redes de Bragg definidas como
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Tipo I, Tipo IIA e Tipo II e a Tipo IA (OTHONOS; KALLI, 1999; CANNING, 2008).

As redes de Bragg Tipo I são, uma das principais redes empregadas na área de senso-

res, as quais são produzidas com diversos tipos de fibras fotossensíveis e necessitam de uma

intensidade moderada do feixe de incidência, facilitando assim o processo de gravação. A alte-

ração do índice de refração é diretamente proporcional ao tempo de exposição da fibra óptica

(PATRICK; GILBERT, 1993).

Uma limitação das redes de Bragg Tipo I, está relacionado ao fator térmico, já que

elas podem ser “apagadas” em temperaturas relativamente baixas, em aproximadamente 200∘𝐶.

Contudo, este tipo de rede de Bragg, podem operar na faixa de -40∘𝐶 a 80∘𝐶, intervalo esse de

operação que abrange a maioria das aplicações em telecomunicações e sensoriamento. Para a

aplicações como sensores essas redes de Bragg apresentam sensibilidade térmica de aproximada-

mente 13 pm.𝐶−1 (OTHONOS; KALLI, 1999).

As redes de Bragg do Tipo IIA geralmente gravadas com o feixe em 193 nm, apresentam

as mesmas características espectrais das redes de Bragg Tipo I, relacionando os espectros de

reflexão e transmissão. Contudo o que distingue a rede de Bragg Tipo IIA da Tipo I, é o

mecanismo envolvendo o processo de produção. A parte experimental é caracterizada pelo o

aumento do tempo de exposição da fibra ao LASER, assim a rede que estava gravada do Tipo I

é apagada e outra rede começa a ser formada, tendendo a saturar. Esse processo ainda não

é totalmente compreendido sendo necessário analisar duas etapas distintas para justificar as

observações experimentais: a primeira, corresponde à fotossensibilidade das fibras ópticas e a

formação de centros de cor, sendo responsável pelas alterações positivas no índice de refração,

redes Tipo I; a segunda, pode estar relacionadas com a relaxação da tensão acumulada no

núcleo da fibra óptica. Isto é comprovado pelo fato de que estes tipos de redes são fabricados

mais rapidamente se for aplicado tração na fibra ótica durante a gravação da rede de Bragg

(Riant; Haller, 1997; LIU et al., 2002).

Em virtude do elevado tempo de exposição a rede de Bragg Tipo IIA a sua repro-

dutibilidade torna-se desfavorável. Essa rede, apresenta como principal diferença em relação

as redes de Bragg Tipo I, uma maior estabilidade térmica, na ordem de aproximadamente

500∘𝐶, importante em aplicação como sensores em ambientes com elevadas temperaturas

(OTHONOS; KALLI, 1999).

As redes de Bragg do Tipo II são caraterizadas por um conjunto de propriedades bem

definidas como, por exemplo: alterações elevadas do índice de refração devido ao processo
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intenso de exposição da fibra óptica, ocasionando assim uma elevada estabilidade térmica,

podendo operar em temperaturas de aproximadamente 800∘𝐶 por um período de 24 horas ou

até 1000∘𝐶 por 4 horas sem alterar suas características (OTHONOS; KALLI, 1999). Em virtude

das elevadas alterações no índice de refração é reforçado os acoplamentos para modos de casca

e consequentes perdas de inserção para os comprimentos de onda inferiores à condição de

Bragg (ARCHAMBAULT et al., 1993). Essas perdas de inserção estão tipicamente na ordem

de 0,2 dB a 2,0 dB, as quais dependem do comprimento da rede de Bragg e da extensão dos

defeitos sobre a secção eficaz do núcleo.

As redes de Bragg do Tipo II são gravadas com densidade de energia na ordem de

1 J/cm2 (ARCHAMBAULT et al., 1993). Esse valor encontra-se próximo do limiar de dano da

sílica que constitui a casca da fibra óptica, desta forma existe um pequeno intervalo de densidade

de energia disponível para o regime de gravação de rede de Bragg do Tipo II sem provocar

danos físicos na superfície da fibra óptica. Assim, se a densidade for aumentada para cerca

de 1,1 J/cm2 é possível induzir redes de Bragg do Tipo II por fusão da fronteira núcleo-casca,

criando defeitos físicos (MIHAILOV; GOWER, 1994). Esses defeitos físicos têm origem na

interação dos elétrons com múltiplos fótons, os elétrons são libertados para a banda de condução

devido a elevada densidade de energia. Nesta situação, toda a energia absorvida nas múltiplas

interações é essencialmente liberada por via térmica, conduzindo à fusão da matriz de sílica e a

indução de defeitos físicos (OTHONOS; KALLI, 1999).

As redes de Bragg do Tipo IA são gravadas em fibras ópticas com altas concentrações

de germânio, previamente hidrogenadas e apresentam sensibilidade térmica de aproximadamente

6,4 pm.𝐶−1, e portanto menor que as sensibilidades em outros tipos de redes de Bragg em

fibra óptica. Essas redes de Bragg são gravadas com LASER em 244 nm e com o tempo de

exposição relativamente longo de aproximadamente 4 horas, com uma potência média de 60 mW

(LIU et al., 2002). Em virtude do elevado tempo de exposição a rede gravada passa por um

processo de annealing (recozimento), devido ao aquecimento gerado no interior da fibra óptica

pela absorção da radiação UV. Outro fato interessante na formação dessas redes é a dinâmica

do crescimento durante a gravação. Devido ao elevado tempo de exposição era esperada a

formação de redes do Tipo IIA, apresentando uma variação inicial para o aumento e após a

diminuição do comprimento de onda de Bragg. Porém nas redes de Bragg Tipo IA, foi verificado

um deslocamento continuo para maiores comprimentos de onda, mesmo após a transição para

a segunda rede de Bragg durante a gravação. Assim são observadas nestas redes uma grande
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variação no comprimento de onda central, na ordem de 15 nm a 20 nm, o que sugere uma

rede de Bragg com elevada variação do índice de refração efetivo. Essas redes de Bragg, com

características similares em relação a temperatura referente a rede de Bragg Tipo IIA, suportam

temperaturas de aproximadamente de 500∘C (LIU et al., 2002; CANNING, 2008).

A.1.3 Refletividade em redes de Bragg

A refletividade em uma rede de Bragg é um dos principais parâmetros utilizados para

a sua caracterização. As redes com elevada refletividade, são próprias para aplicações como

sensores, já que apresentam elevadas SNR facilitando o processo de interrogação. Contudo, para

obter redes com alta refletividade é necessário um elevado tempo de exposição da fibra óptica, o

que pode causar fragilidade no material vítreo.

Considerando uma rede de Bragg uniforme, em que o núcleo da fibra óptica possuí

como a média do índice de refração definido por 𝑛0. O perfil do índice de refração ao longo do

eixo 𝑧 pode ser expresso pela equação (35)

𝑛(𝑧) = 𝑛0 + ∆𝑛𝑐𝑜𝑠

(︂
2𝜋𝑧

Λ

)︂
(35)

em que ∆𝑛 representa a variação do índice de refração induzido no núcleo da fibra óptica, na or-

dem de 10−5 a 10−3, e 𝑧 é a distância longitudinal, referente a direção de propagação ao longo do

eixo da fibra óptica. Com base na teoria de modos acoplados descrito por Lam e Garside (1981),

que define as propriedades da reflexão para uma rede de Bragg, a amplitude do sinal refletido

por uma rede com amplitude de modulação e período constantes é dado pela equação (36)

𝑅(𝑙,𝜆) =
Ω2𝑠𝑖𝑛ℎ2(𝑠𝑙)

∆𝑘2𝑠𝑖𝑛ℎ2(𝑠𝑙) + 𝑠2𝑐𝑜𝑠ℎ2(𝑠𝑙)
(36)

onde 𝑅(𝑙,𝜆) é a amplitude do sinal refletido, em função do comprimento da rede 𝑙 e do com-

primento de onda 𝜆. A componente Ω é o coeficiente de acoplamento correspondente as ondas

copropagantes e contrapropagantes e ∆𝑘 é a variação do vetor de onda, em que 𝑘 = 2𝜋𝑛0/𝜆 é a

constante de propagação e 𝑠2 = Ω2 − ∆𝑘2. O coeficiente de acoplamento, Ω, para uma variação

do índice de refração senoidal ao longo do eixo da fibra óptica é igual a equação (37)

Ω =
𝜋∆𝑛

𝜆
𝑀𝑝 (37)

em que 𝑀𝑝 é a fração da potência do modo que se propaga no núcleo da fibra óptica. Como a

rede de Bragg é gravada uniformemente no núcleo da fibra óptica, 𝑀𝑝, pode ser aproximado por
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𝑀𝑝 = 1 − 𝑉 −2 onde 𝑉 é a frequência normalizada da fibra óptica, dado pela equação (38)

𝑉 =

(︂
2𝜋

𝜆

)︂
𝑎
√︁

𝑛2
𝑐𝑜 − 𝑛2

𝑐𝑙 (38)

onde 𝑎 o raio do núcleo, 𝑛𝑐𝑜 e 𝑛𝑐𝑙 são os índices de refração do núcleo e da casca da fibra óptica,

respectivamente. No centro do comprimento de onda de Bragg há o casamento de fase, ou seja,

não há variação do vetor de onda, em que deve-se considerar ∆ = 0 e portanto a expressão para

a amplitude do sinal refletido, é dada pela equação (39)

𝑅(𝑙,𝜆) = 𝑡𝑎𝑛ℎ2(Ω𝑙). (39)

A amplitude do sinal refletido é influenciada com o aumento da mudança no índice de refração

induzido, e também com o aumento do comprimento da rede. Uma expressão geral, aproximada

para a largura de banda máxima a meia altura ou do inglês Full Width at Half Maximum da rede

de Bragg é determinado pela equação (40)

∆𝜆 = 𝜆𝐵𝑠

[︃(︂
∆𝑛

2𝑛𝑐𝑜

)︂2

+

(︂
1

𝑁

)︂2
]︃1/2

(40)

onde 𝑁 é o número de planos da rede. O parâmetro 𝑠 é aproximadamente 1, para redes fortes,

com reflexão próxima de 100%, e 0,5 para redes fracas (OTHONOS; KALLI, 1999).

A.1.4 Perdas em fibra óptica

A ampla difusão do uso da fibra óptica, relacionado a elevada capacidade e confiabi-

lidade de transmissão de dados, teve sua expansão após as perdas de propagação alcançarem

índices menores que 20 dB/km a partir de 1970. Com o desenvolvimento dos amplificadores

ópticos, a partir de 1990, pode-se transmitir os dados em longas distâncias, de forma a poder

compensar as perdas acumuladas (AGRAWAL, 2002). Desta forma, a análise das perdas em

fibra óptica são essenciais para compreender, compensar e se possível minimizar os efeitos

provenientes dos fatores internos e externos que interferem na atenuação da luz propagada,

prejudicando o processo de interrogação do sinal. A atenuação é definida pela equação (41)(︂
𝑑𝐵

𝑘𝑚

)︂
=

10

𝐿

(︂
𝐼0
𝐼𝑖

)︂
(41)

em que 𝐿 é o comprimento da fibra óptica, 𝐼0 e 𝐼𝑖 são os valores da potência do sinal transmitido

e de referência, respectivamente. Portanto, a atenuação dada pela perda da intensidade em dB/km,
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refere-se a relação entre a potência transmitida pela potência que incide no núcleo da fibra óptica,

considerando ainda o fator de comprimento do guia de onda.

Alguns dos fatores internos de atenuação na direção normal de propagação, são de-

finidos como absorção e espalhamento e os fatores externos são principalmente provenientes

da instalação da fibra óptica, e estão relacionados as micro e macro curvaturas. Outros fatores

inerentes ao processo de instalação e conexão da fibra óptica também devem ser considerados

como, por exemplo, as perdas em virtude do acoplamento, das conexões, das reflexões de Fresnel

nas extremidades, da atenuação ocasionada pela diferença de abertura numérica e ainda a atenua-

ção pela diferença no perfil dos índices de refração. Portanto, a atenuação global do sistema é

formada pela soma da contribuição dos diversos fatores que interferem na propagação do sinal.

Na Figura 90 estão representadas as principais perdas em fibra óptica.

Figura 90 – Representação dos principais fatores que ocasionam a atenuação da
propagação do sinal em fibra óptica.
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Fonte: Autoria própria.

O fenômeno de absorção envolve a transferência de energia do feixe de luz propagante

para a estrutura do material. A absorção intrínseca esta relacionada com a interação da luz

com um ou mais componentes do vidro da fibra óptica. Assim a absorção de um comprimento

de onda específico ocasiona os fenômenos denominados ressonância eletrônica e ressonância

atômica. A ressonância eletrônica ocorre na região do UV e a ressonância atômica na região do

infravermelho, IR. Portanto, quando a excitação UV, excita a estrutura eletrônica da fibra óptica,

ocorre a absorção de um fóton que interage com um elétron na banda de valência trazendo o

mesmo para um nível de energia superior. Já a absorção proveniente do feixe IR, é resultado da

interação do campo com a estrutura atômica da fibra óptica, havendo transferência de energia do

campo eletromagnético para as ligações químicas da estrutura. Para uma fibra óptica de sílica

pura há uma faixa entre, 800 nm a 1600 nm, com baixa atenuação, justificando a aplicação dos
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sistemas de comunicação operarem nesse intervalo (AGRAWAL, 2002; KASAP, 2012).

A absorção extrínseca esta relacionada a presença de impurezas no material da fibra

óptica. Um dos fatores extrínsecos que afetam a absorção é principalmente proveniente dos

metais de transição como, por exemplo, ferro, cobre, níquel e crômio, os quais são fortemente

absorvidos para a excitação com o comprimento de onda entre 600 nm a 1600 nm, provocando

perdas de 1 dB/km a 10 dB/km, podendo ser ainda maior dependendo do número de impurezas.

Pode-se considerar ainda, como elementos de absorção, os dopantes utilizados para aumentar

o índice de refração do núcleo da fibra óptica como, por exemplo, germânio e fósforo. Esses

dopantes acrescentam os fatores da atenuação oriundos da absorção intrínseca. Outro fator, é

ocasionado pela presença de íons de OH, ocasionando perdas de aproximadamente 20 dB/km.

Apesar que o processo de absorção do íon OH ocorrer em torno de 2700 nm, fora da banda de

utilização da fibra óptica aplicado em telecomunicações, essa absorção ocasiona harmônicas, os

quais ocorrem em 1380 nm, 950 nm e 720 nm. Essas harmônicas provocam picos de absorção,

e consequentemente atenuação elevada para esses comprimentos de onda. Com a evolução na

técnica de fabricação, de forma que possibilitou a redução desses íons na constituição da fibra

óptica, obtendo-se assim a diminuição da amplitude dessas harmônicas (AGRAWAL, 2002).

O espalhamento óptico, pode ser caracterizado como linear e não-linear e ocorre devido

a interação entre a propagação da luz e a fibra óptica. É constituído por diferentes componentes

espectrais e seus padrões são classificados como Rayleigh, Raman e Brillouin.

O espalhamento linear Rayleigh é resultado das variações microscópicas na densidade

do material e de defeitos estruturais resultante do processo de fabricação da fibra óptica. Essas

situações ocasionam variações no índice de refração em uma escala menor quando comparada

com o comprimento de onda do feixe, provocando espalhamento da luz. O espalhamento é

considerado elástico já que a frequência ou a energia do fóton da luz espalhada permanece

inalterada. O espalhamento Rayleigh produz uma atenuação proporcional ao inverso da quarta

potência do comprimento de onda, 𝜆−4, favorecendo a propagação dos elevados comprimentos

de onda. Para situações em que as irregularidades da fibra óptica têm dimensões comparáveis ao

comprimento de onda da luz guiada, o espalhamento é denominado Mie (AGRAWAL, 2002).

Os efeitos Raman e Brillouin são processos de espalhamento inelásticos, ou seja, a ener-

gia ou a frequência do fóton espalhado é diferente da energia do fóton incidente. O espalhamento

Raman é proveniente do espalhamento da luz devido as vibrações moleculares, já o espalhamento

Brillouin é originado da interação da luz com a propagação das ondas acústicas. As perdas po-
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dem ser desconsideradas para baixos níveis de energia, contudo, para elevados níveis tornam-se

fundamentais, já que o espalhamento da luz em ambos os casos cresce exponencialmente ocasio-

nando forte reflexão do sinal óptico (AGRAWAL, 2002). Os fenômenos de espalhamento são

utilizados como sensores a fibra óptica de forma distribuída para o monitoramento de temperatura

e vibrações em estruturas (BAZZO et al., 2015; AMIRA et al., 2016; HARTOG, 2017).

Outra fonte de espalhamento e consequentemente a atenuação do sinal são ocasionadas

em função das micro e macro curvaturas induzidas na fibra óptica. Ambas as perdas resultam na

alteração da geometria do guia de onda e das propriedades da fibra óptica. As micro curvaturas,

estão relacionadas a pequenas deformações ocasionadas entre o núcleo e a casca da fibra óptica

e geralmente são provenientes do processo de fabricação, fragilidade na estrutura do cabo ou

também de forças transversais pontuais aplicadas na superfície da fibra óptica. As perdas em

micro curvatura ocorrem quando o raio da curvatura é proporcional ao diâmetro da fibra óptica.

Tipicamente as perdas em micro curvaturas são significantes quando os raios de curvatura são

menores que 0,1 mm a 1 mm (KASAP, 2012). Essa micro curvaturas podem resultar na atenuação

do sinal em virtude no acoplamento para a casca ou de diferentes modos de propagação, conforme

apresentado na Figura 91.

Figura 91 – Atenuação devido a micro curvaturas: (a) Atenuação provocada pelas imperfeições
pontuais ao longo da fibra óptica. (b) Atenuação induzida por uma força externa.
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Fonte: Autoria própria.

Outro fenômeno, relacionado a atenuação, ocorre quando o aumento da potência óptica

aliada com as curvaturas impostas, ocasionam o aumento da temperatura local do revestimento

da fibra óptica. Esse aumento de temperatura causa a degradação da fibra e pode ser suficiente

para induzir o efeito fusível na fibra óptica, provocando a fusão da sílica no núcleo. Este

fenômeno, foi observado em 1987, pode causar a destruição da fibra óptica em grandes distâncias

(Kashyap; Blow, 1988; DIANOV et al., 2004; KASHYAP, 2013).
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APÊNDICE B – FUNDAMENTOS DE VIBRAÇÕES

B.1 ESTRUTURA DE UM SISTEMA MECÂNICO

Um sistema vibratório é um sistema dinâmico para o qual as variáveis como as exci-

tações (entradas) e respostas (saídas) são dependentes do tempo. Em geral, a resposta de um

sistema vibratório depende das condições iniciais, bem como das excitações externas e de suas

características mecânicas. A análise das estruturas e máquinas elétricas, são complexas, e tornaria

inviável considerar todos os parâmetros mecânicos. Contudo, um sistema complexo pode ser

analisado de forma simplificada sem perder as principais características, facilitando a modelagem

(RAO, 2008).

As análises de uma estrutura estão relacionados aos graus de liberdade, os quais têm

como base definir o número mínimo de coordenadas independentes que permitam determinar

completamente o comportamento de todas as partes de um sistema a qualquer instante. Assim a

análise de um sistema vibratório envolve a modelagem matemática, obtenção das equações do

sistema, solução das equações e interpretação dos resultados.

B.1.1 Sistema com um grau de liberdade

Os modelos equivalentes de um grau de liberdade, são aqueles análise do movimento é

completamente descrito utilizando uma única coordenada física. Vários sistemas mecânicos e

estruturais complexos podem ser modelados com um grau de liberdade, tal como o composto por

uma massa-mola-amortecedor, conforme apresentado na Figura 92, onde 𝑥 (𝑡) é o deslocamento

e 𝑓 (𝑡) a força aplicada sobre o sistema.

Figura 92 – Esquemático do sistema massa-mola-amortecedor
com um grau de liberdade.
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Fonte: Autoria própria.

O elemento de massa, 𝑚, também denominado componente inercial, está relacionado a
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aceleração através da segunda lei de Newton, em que o produto da massa por sua aceleração tem

como resultante a força. A dissipação de energia é proporcionada pelo amortecimento, 𝑐, o qual

pode ser definido como viscoso ou pelo atrito. O amortecimento viscoso é um dos principais

modelos de amortecimento empregado em análise de vibrações. Nesse tipo de amortecimento, a

dissipação de energia ocorre quando a estrutura vibra em um meio fluido como, por exemplo,

ar, gás, água e óleo. A resistência oferecida pelo fluído ao corpo em movimento faz com que a

energia seja dissipada. No amortecimento viscoso, a força de amortecimento é proporcional à

velocidade do corpo vibratório. O tipo de amortecimento por atrito, esta relacionado a dissipação

de energia pelo contato entre dois materiais. Já o elemento de mola, 𝑘, esta relacionado a rigidez,

ou seja, a força da mola é diretamente proporcional à quantidade de deformação, relação essa

dada pela lei de Hooke (RAO, 2008).

A equação de movimento no domínio do tempo para um sistema com um grau de

liberdade é dado pela equação (42)

𝑚�̈� (𝑡) + 𝑐�̇� (𝑡) + 𝑘𝑥 (𝑡) = 𝑓 (𝑡) (42)

onde �̈� (𝑡), �̇� (𝑡) e 𝑥 (𝑡), representam a aceleração, a velocidade e o deslocamento do sistema

mecânico, respectivamente.

B.1.2 Função resposta em frequência

A Função Resposta em Frequência, FRF, é uma análise utilizada para a caraterização

dinâmica de um sistema através da relação entre a resposta e a excitação no domínio da frequência.

Através da FRF pode-se obter o comportamento da estrutura em uma faixa de frequência de

interesse. Tendo como base a equação (42), e realizando a transformada de Fourier, obtém-se a

função no domínio da frequência, conforme descrito na equação (43)(︀
−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘

)︀
𝑋 (Ω) = 𝐹 (Ω) , (43)

onde, 𝑋 (Ω), representa a resposta para uma força, e 𝐹 (Ω), caracteriza a excitação sobre o

sistema. A resposta do sistema dada pelo deslocamento, 𝑋 (Ω), para uma excitação, 𝐹 (Ω),

define a função denominada receptância, conforme indicado pela equação (44)

𝐻 (Ω) =
𝑋 (Ω)

𝐹 (Ω)
=

1

−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘
. (44)

Assim, a razão entre a velocidade, 𝑉 (Ω) e a aceleração, 𝐴 (Ω) para uma dada excitação,

𝐹 (Ω), são definidas como mobilidade e inertância, respectivamente. Essas relações são dadas
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pelas equações (45) e (46)

𝑌 (Ω) =
𝑉 (Ω)

𝐹 (Ω)
=

𝑖Ω𝑋 (Ω)

𝐹 (Ω)
=

𝑖Ω

−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘
(45)

e

𝑆 (Ω) =
𝐴 (Ω)

𝐹 (Ω)
=

−Ω2𝑋 (Ω)

𝐹 (Ω)
=

−Ω2

−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘
. (46)

A amplificação da resposta do sistema ocorre quando ele, é excitado na frequência de

ressonância ou próximo desta. O ponto de máxima amplitude das frequências de ressonância tem

uma impedância mecânica baixa, denominado anti-ressonância, como pode ser demonstrado nas

funções inversas definidas como: rigidez dinâmica, impedância mecânica e massa dinâmica, as

quais são representadas pelas equações (47), (48) e (49)

𝐾 (Ω) =
𝐹 (Ω)

𝑋 (Ω)
= −𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘, (47)

𝑍 (Ω) =
𝐹 (Ω)

𝑖Ω𝑋 (Ω)
=

−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘

𝑖Ω
, (48)

e

𝑀 (Ω) =
𝐹 (Ω)

−Ω2𝑋 (Ω)
=

−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘

−Ω2
. (49)

Na Figura 93 é apresentado um exemplo da curva de receptância e rigidez dinâmica

para um sistema mecânico com um grau de liberdade.

Figura 93 – Exemplo de um FRF para a receptância e rigidez dinâmica para
um sistema mecânico genérico com um grau de liberdade.
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Fonte: Autoria própria.

Através da FRF, apresentada na Figura 93, é possível identificar a frequência natural, a

rigidez e estimar o amortecimento do sistema. A comparação das duas curvas de receptância
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indicam a diferença de amplitude em virtude da diferença de amortecimento do sistema. Sistemas

com elevado amortecimento apresentam amplitudes menores. De outra forma mesmo com uma

força de excitação de baixa intensidade pode causar uma reposta elevada e indesejável, próxima

da ressonância, em particular em sistemas levemente amortecidos. Um dos métodos empregados

para a estimativa do fator de amortecimento é baseado no método da banda de meia-potência

ou também denominado seleção de pico. O método é baseado na observação da resposta que o

sistema atinge uma máxima amplitude, na frequência natural ou próximo da mesma. O valor da

frequência em que o pico da curva é observado, é denominado Ω𝑟, frequência de ressonância

(MANDAL, 2006). Na Figura 94 é apresentado o esquemático do método banda de meia potência.

Figura 94 – Método de determinação do amortecimento crítico através do mé-
todo de banda de meia potência.
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Fonte: Autoria própria.

O amortecimento do sistema pode ser estimado encontrando-se os pontos de Ω1 e Ω2,

em ambos os lados do pico da FRF, que correspondem diminuição de 3 dB abaixo da frequência

de ressonância, onde a amplitude da resposta destes pontos é 1/
√

2 vezes a amplitude ressonante.

A razão do amortecimento é calculado pela equação (50)

𝜉 =
∆Ω

2Ω𝑟

=
Ω2 − Ω1

2Ω𝑟

. (50)

B.1.3 Sistema com dois graus de liberdade

Os sistemas que requerem duas coordenadas independentes para descrever seu movi-

mento são denominados sistemas com dois graus de liberdade. Na Figura 95 é apresentado o

esquemático para um sistema com dois graus de liberdade.

Ao aplicar uma excitação aleatória ao sistema, a vibração resultante será uma sobrepo-

sição dos dois modos normais de vibração. Porém, se o sistema vibrar sob a ação de uma força

harmônica externa, a vibração harmônica resultante ocorrerá na frequência da força aplicada.
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Figura 95 – Esquemático do sistema massa-mola-amortecedor com
dois graus de liberdade.
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Fonte: Autoria própria.

Na excitação harmônica, ocorrerá ressonância, ou seja, a amplitude das duas coordenadas será

máxima, quando a frequência de excitação for igual a uma das frequências naturais (RAO, 2008).

Assim, como para um grau de liberdade, é possível definir a equação de movimento

para o sistema com dois graus de liberdade. O movimento do sistema é descrito completamente

pelas coordenadas 𝑥1 e 𝑥2, que definem as posições das massas 𝑚1 e 𝑚2 em qualquer instante

de tempo 𝑡 em relação às respectivas posições de equilíbrio. As forças externas 𝐹1 (𝑡) e 𝐹2 (𝑡)

agem sobre as massas 𝑚1 e 𝑚2, respectivamente

A aplicação da segunda lei de Newton a cada uma das massas obtém-se as equações (51)

e (52)

𝑚1�̈�1 (𝑡) + (𝑐1 + 𝑐2) �̇�1 (𝑡) − 𝑐2�̇�2 (𝑡) + (𝑘1 + 𝑘2)𝑥1 (𝑡) − 𝑘2𝑥2 (𝑡) = 𝐹1 (𝑡) (51)

e

𝑚2�̈�2 (𝑡) − 𝑐2�̇�1 (𝑡) + (𝑐2) �̇�2 (𝑡) − (𝑘2)𝑥1 (𝑡) + (𝑘2)𝑥2 (𝑡) = 𝐹2 (𝑡) . (52)

As equações (51) e (52) estão relacionadas entre si. Ou seja, é esperado que o movimento da

massa, 𝑚1, influencie no movimento da massa, 𝑚2, e vice-versa. As equações (51) e (52) podem

ser representadas na forma matricial conforme definido pela equação (53)

[𝑚] −̈→𝑥 (𝑡) + [𝑐] −̇→𝑥 (𝑡) + [𝑘]−→𝑥 (𝑡) =
−→
𝐹 (𝑡) (53)

onde [𝑚], [𝑐] e [𝑘] são as matrizes de massa, amortecimento e rigidez, respectivamente, e −→𝑥 (𝑡)

representa o vetor deslocamento e
−→
𝐹 (𝑡) a força. As matrizes 2×2 simétricas são definidas como

[𝑚] =

⎡⎣𝑚1 0

0 𝑚2

⎤⎦ , (54)
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[𝑐] =

⎡⎣𝑐1 + 𝑐2 −𝑐2

−𝑐2 𝑐2 + 𝑐3

⎤⎦ , (55)

[𝑘] =

⎡⎣𝑘1 + 𝑘2 −𝑘2

−𝑘2 𝑘2 + 𝑘3

⎤⎦ , (56)

−→𝑥 (𝑡) =

⎧⎨⎩𝑥1 (𝑡)

𝑥2 (𝑡)

⎫⎬⎭ , (57)

−→
𝐹 (𝑡) =

⎧⎨⎩𝐹1 (𝑡)

𝐹2 (𝑡)

⎫⎬⎭ . (58)

Algebricamente, as equações de movimento de um sistema arbitrário com dois graus de

liberdade exposto a uma força externa, podem ser escrito como⎡⎣𝑚11 𝑚12

𝑚12 𝑚22

⎤⎦⎧⎨⎩�̈�1 (𝑡)

�̈�2 (𝑡)

⎫⎬⎭ +

⎡⎣𝑐11 𝑐12

𝑐12 𝑐22

⎤⎦⎧⎨⎩�̇�1 (𝑡)

�̇�2 (𝑡)

⎫⎬⎭ +

⎡⎣𝑘11 𝑘12

𝑘12 𝑘22

⎤⎦⎧⎨⎩𝑥1 (𝑡)

𝑥2 (𝑡)

⎫⎬⎭ =

⎧⎨⎩𝐹1 (𝑡)

𝐹2 (𝑡)

⎫⎬⎭ (59)

As equações (51) e (52) são os casos particulares da equação (59). Considerando que as

forças aplicadas sobre o sistema são harmônicas, podendo ser escritas como na equação (60)

𝐹𝑗 (𝑡) = 𝐹𝑗 (Ω) 𝑒𝑖Ω𝑡, 𝑗 = 1, 2 (60)

onde Ω é a frequência de excitação. A equação (60) escrita de uma forma simplificada com

um complexo conjugado, também deve ser considerado. O mesmo é valido para os parâmetros

constantes, os quais podem ser escritos como na equação (61)

𝑥𝑗 (𝑡) = 𝑋𝑗 (Ω) 𝑒𝑖Ω𝑡, 𝑗 = 1, 2 (61)

em que 𝑋1 e 𝑋2 são geralmente valores complexos que dependem da frequência de excitação, Ω

e dos parâmetros do sistema. Substituindo as equações (60) e (61) na equação (59) é possível

obter⎡⎣(−Ω2𝑚11 + 𝑖Ω𝑐11 + 𝑘11) (−Ω2𝑚12 + 𝑖Ω𝑐12 + 𝑘12 )

(−Ω2𝑚12 + 𝑖Ω𝑐12 + 𝑘12) (−Ω2𝑚22 + 𝑖Ω𝑐22 + 𝑘22)

⎤⎦⎧⎨⎩𝑋1 (Ω)

𝑋2 (Ω)

⎫⎬⎭ =

⎧⎨⎩𝐹1 (Ω)

𝐹2 (Ω)

⎫⎬⎭ (62)

ou

[𝐾 (Ω)]
−→
𝑋 (Ω) =

−→
𝐹 (Ω) , (63)
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onde

[𝐾 (Ω)] =

⎡⎣𝐾11 (Ω) 𝐾12 (Ω)

𝐾12 (Ω) 𝐾22 (Ω)

⎤⎦ = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑖𝑛̂︀𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎, (64)

−→
𝑋 (Ω) =

⎧⎨⎩𝑋1 (Ω)

𝑋2 (Ω)

⎫⎬⎭ (65)

e
−→
𝐹 (Ω) =

⎧⎨⎩𝐹1 (Ω)

𝐹2 (Ω)

⎫⎬⎭ . (66)

De forma a obter a resposta, é possível reescrever a equação (63) como

−→
𝑋 (Ω) = [𝐾 (Ω)]−1−→𝐹 (Ω) (67)

onde o inverso da matriz de rigidez dinâmica é

[𝐾 (Ω)]−1 =
1

𝐾11 (Ω)𝐾22 (Ω) −𝐾2
12 (Ω)

⎡⎣ 𝐾22 (Ω) −𝐾12 (Ω)

−𝐾12 (Ω) 𝐾11 (Ω)

⎤⎦ (68)

Portanto a resposta para um sistema para um sistema com dois graus de liberdade é dado por

𝑋1 (Ω) =
𝐾22 (Ω)𝐹1 −𝐾12 (Ω)𝐹2

𝐾11 (Ω)𝐾22 (Ω) −𝐾2
12 (Ω)

(69)

e

𝑋2 (Ω) =
−𝐾12 (Ω)𝐹1 + 𝐾11 (Ω)𝐹2

𝐾11 (Ω)𝐾22 (Ω) −𝐾2
12 (Ω)

. (70)

Substituindo as equações (69) e (70) na equação (61) resulta na solução completa do

sistema 𝑥1 (𝑡) e 𝑥2 (𝑡).

Para os sistemas com vários graus de liberdade, a análise teórica empregada com dois

graus de liberdade pode ser expandida diretamente para essa situação. Assim, sistemas contínuos

com infinito graus de liberdade podem ser divididos em estruturas menores com respectivas

equações de movimento.

B.2 NEUTRALIZADORES DE VIBRAÇÕES

Para o controle de vibrações há diversas formas de reduzir as vibrações a níveis acei-

táveis como, por exemplo, atuar sobre a excitação, reduzindo sua amplitude ou atuar sobre a

estrutura, seja pela variação de rigidez, massa ou ainda introduzindo amortecimento ou também

fixar um, ou mais sistemas secundários ao sistema vibrante, cujo fenômeno deseja-se reduzir

(ESPíNDOLA, 1987).
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A atuação sobre a fonte de excitação, geralmente não é possível principalmente quando

a fonte é proveniente de fatores atmosféricos como, por exemplo, ventos e terremotos. A

alteração dos parâmetros da estrutura, com o aumento da rigidez é uma das soluções possíveis,

contudo, para algumas situações para que ocorra um controle eficaz é necessário alterações

consideráveis. Um dos métodos eficazes para a atenuação dos fatores externos, é a utilização de

neutralizadores ou absorvedores dinâmicos de vibrações. Esses dispositivos são acoplados a um

sistema mecânico e possibilitam a redução dos níveis de vibração à valores aceitáveis. Quando a

frequência de projeto de um neutralizador de um grau de liberdade coincide com a requerida para

o controle ótimo da estrutura de interesse, diz-se que o neutralizador está sintonizado. Portanto

os neutralizadores, injetam ao sistema uma elevada impedância mecânica. Desta forma, um ou

vários neutralizadores podem ser utilizados para controlar uma ou várias frequências de interesse

(BAVASTRI et al., 2007).

B.2.1 Sistema composto

O sistema composto, é o acoplamento de dois sistemas de 1 grau de liberdade, os quais

são definidos como sistemas primário e secundário. O sistema primário é a estrutura que se

pretende controlar as vibrações e o secundário (auxiliar), é o neutralizador. Na Figura 96 é

apresentado o esquemático de um sistema composto (BAVASTRI, 1997).

Figura 96 – Esquemático de um sistema composto (sistema primá-
rio + sistema secundário).
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Fonte: Autoria própria.

No caso de um sistema primário simples, com um grau de liberdade, e um sistema

auxiliar também simples, o sistema composto terá dois graus de liberdade. A análises destes

sistemas fornecem a base sobre os neutralizadores dinâmicos fixados em sistemas de um grau de
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liberdade.

Tendo como base as equações do diagrama de corpo livre no domínio da frequência,

para um sistema composto, pode-se obter as relações

[︀
−Ω2𝑚1 + 𝑘1 + 𝑘2 + 𝑖Ω𝑐2

]︀
𝑋1 (Ω) − (𝑘2 + 𝑖Ω𝑐2)𝑋2 (Ω) = 𝐹 (Ω) (71)

e

− (𝑘2 + 𝑖Ω𝑐2)𝑋1 (Ω) +
[︀
−Ω2𝑚2 + 𝑖Ω𝑐2 + 𝑘2

]︀
𝑋2 (Ω) = 0. (72)

Desenvolvendo as equações (71) e (72) na forma matricial⎡⎣−Ω𝑚1 + 𝑘1 + 𝑘2 + 𝑖Ω𝑐2 − (𝑘2 + 𝑖Ω𝑐2)

− (𝑘2 + 𝑖Ω𝑐2) −Ω2𝑚2 + 𝑘2 + 𝑖Ω𝑐2

⎤⎦⎧⎨⎩𝑋1 (Ω)

𝑋2 (Ω)

⎫⎬⎭ =

⎧⎨⎩𝐹 (Ω)

0

⎫⎬⎭ (73)

e isolando 𝑋1 (Ω) e 𝑋2 (Ω) obtém-se⎧⎨⎩𝑋1 (Ω)

𝑋2 (Ω)

⎫⎬⎭ = |𝐾 (Ω)|−1

⎧⎨⎩𝐹 (Ω)

0

⎫⎬⎭ . (74)

Através dessa relação, o inverso da matriz 𝐾 (Ω), é a matriz receptância, 𝐻 (Ω), onde é

apresentado a caraterística do sistema, e cada componente da matriz está relacionado a excitação

e a resposta entre o sistema primário e secundário. O termo 𝐻11 = 𝑋1(Ω)
𝐹1(Ω)

é um dos componentes

dessa matriz, o qual representa a resposta do sistema primário quando excitado nele próprio.

Para caracterizar completamente o sistema, é necessário obter a resposta do sistema primário

quando excitado no secundário e a resposta do sistema secundário quando excitado também no

secundário, uma vez que a matriz é simétrica para este tipo de problema. Como o objetivo é

apresentar a resposta do sistema primário apenas para seu posterior controle, as demais respostas

em frequência podem ser omitidas. Dessa forma tem-se

𝐻11 =
−Ω2𝑚2 + 𝑘2 + 𝑖Ω𝑐2

𝐴
(75)

sendo 𝐴 definida pela equação (76)

𝐴 =
(︀
−Ω2 𝑚2 + 𝑘2)

(︀
−Ω2 𝑚1 + 𝑘1)−Ω2𝑚2𝑘2 + 𝑖Ω𝑐2 + 𝑖Ω𝑐2

(︀
−Ω2𝑚1 + 𝑘1 − Ω2𝑚2

)︀
. (76)

Através da resolução da equação (75), é possível inferir que a resposta do sistema

primário é minimizada na faixa em torno da frequência natural de um neutralizador sintonizado.
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Figura 97 – Esquemático de um neutralizador MK.
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Fonte: Autoria própria.

B.2.2 Neutralizador Dinâmico Massa-Mola (MK)

Esse tipo de neutralizador é composto somente pelos elementos que armazenam energia

inercial e elástica. Na Figura 97 é apresentado o esquemático de um neutralizador MK.

Seu princípio básico de funcionamento consiste em impor ao sistema primário uma

elevada impedância, para uma determinada frequência de excitação, conforme indicado na

Figura 98.

Figura 98 – Receptância de um sistema genérico composto.
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Fonte: Autoria própria.

Essa é a frequência de sintonização do neutralizador. Embora o neutralizador MK,

elimine a vibração estabelecida na frequência de ressonância do sistema primário, ele introduz

duas novas frequências laterais a principal, em função da adição de mais um grau de liberdade.

Nessas frequências laterais a amplitude do sistema primário é infinito em virtude de não haver

um elemento de dissipação de energia. Assim, em sistemas em que há variação da excitação,

se houver coincidência com uma dessas frequências a amplitude de vibração será elevada

(RAO, 2008).

O neutralizador dinâmico sem amortecimento atua sobre o sistema primário aplicando



153

forças de reação, defasadas (180º) da vibração original do sistema primário, assim devido aos

elevados níveis de vibração provocados por esse comportamento, o neutralizador pode sofrer

fadiga. Uma vez que o sistema secundário esta fora de sintonia, o nível de vibração dos sistema

primário aumentará novamente (BAVASTRI, 1997).

B.2.3 Neutralizador Dinâmico Massa-Mola-Amortecedor (MKC)

Em algumas soluções a aplicação do neutralizador MK torna-se inviável, devido a atenu-

ação em uma frequência específica e também pela ausência de amortecimento. Assim, sugere-se

a aplicação do neutralizador MKC. Esse neutralizador possuí como elementos constituintes o

armazenamento de energia inercial, elástica e de dissipação, representados pela massa, mola e um

amortecedor, respectivamente. Na Figura 99 é apresentado o esquemático de um neutralizador

MKC.

Figura 99 – Esquemático de um neutralizador MKC.
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Fonte: Autoria própria.

A constituição do elemento de amortecimento estende o efeito do dispositivo para

frequências vizinhas à frequência de sintonia, possibilitando um controle em banda larga e

reduzindo consideravelmente o nível de amplitude de vibração do próprio neutralizador.

Porém, devido a elevada dificuldade de implementação física, o modelo MKC clás-

sico, com amortecimento viscoso, é utilizado muitas vezes como um modelo teórico com-

parativo. Dessa forma, para aplicações práticas são empregados materiais viscoelásticos

(BAVASTRI, 1997).

B.2.4 Neutralizador Dinâmico Viscoelástico (NDV)

As dificuldades da implementação física do amortecimento viscoso, podem ser so-

lucionadas com a utilização de materiais viscoelásticos. Um material perfeitamente elástico

comporta-se de acordo com a lei de Hooke, em que, a tensão é diretamente proporcional à defor-
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mação. Um material viscoso é um material que se deforma de maneira contínua e irreversível

sob tensão. Um material é definido como viscoelástico quando ocorrem deformações elásticas

e viscosas simultaneamente, sendo que a parte elástica é responsável pelo armazenamento da

energia e o comportamento viscoso é responsável pela dissipação. Essas características dinâmicas

do material viscoelástico, permitem que esses materiais possam ser aplicados em projetos de

estruturas aeronáuticas, prediais, de máquinas diversas, equipamentos ópticos e em dispositivos

estruturais, como isoladores e neutralizadores dinâmicos de vibrações. Materiais que exibem

comportamento viscoelástico são: plásticos, madeiras, fibras naturais e sintéticas e metais a

temperaturas elevadas (FINDLEY W. N.; LAI, 1976; NAKRA, 1998).

Os desenvolvimentos de projetos utilizando materiais viscoelásticos exigem uma análise

adequada de suas propriedades, devido a sua intrínseca dependência com os fatores de tempe-

ratura, deformação e frequência de excitação dinâmica (NAKRA, 1998). As caracterizações

desses materiais utilizam o conceito da derivada fracionária em que com poucos parâmetros é

possível modelar o comportamento dinâmico da maioria dos materiais viscoelásticos empregados

na engenharia (ESPíNDOLA et al., 2008). Os comportamentos dinâmicos de alguns materiais

viscoelásticos, apresentam a variação do módulo complexo de cisalhamento �̄� tanto na frequên-

cia, Ω, como na temperatura, 𝑇 (BAVASTRI et al., 2007). Esses materiais apresentam curva

característica semelhante a Figura 100.

Figura 100 – Curvas de módulo de cisalhamento dinâmico 𝐺𝑟 e fa-
tor de perda (FP) 𝜂 para um material viscoelástico tí-
pico.

010

110

210

-110

-210
-1010 -510 010 510 1010

010

110

210

310

410

510

61026
3

27
3

29
3

31
3

35
3

39
3

Temperatura (K)

Frequência Reduzida (Hz)

M
ód

ul
o 

de
 C

is
al

ha
m

en
to

 (
M

P
a)

 e
 F

at
or

 d
e 

P
er

da

F
re

qu
ên

ci
a 

(H
z)

Fonte: Adaptado de Bavastri 𝑒𝑡 𝑎𝑙. (2007).

O modelo de derivadas fracionárias do módulo complexo de cisalhamento é definido
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como

�̄� (Ω) =
𝐺0 + 𝐺∞ + 𝑏1 (𝑖𝛼 (𝑇 ) Ω)𝛽

1 + 𝐺∞𝑏1 (𝑖𝛼 (𝑇 ) Ω)𝛽
(77)

onde 𝐺0 e 𝐺∞ representa os valores assintóticos do módulo de cisalhamento para baixa e alta

frequência, respectivamente. O parâmetro 𝛽 é adimensional, cujo valor está entre 0 e 1, 𝑏1 está

relacionado ao tempo de relaxação e 𝛼 (𝑇 ) é o fator deslocamento que depende da temperatura

de operação, 𝑇 e é dado pela expressão

𝑙𝑜𝑔10𝛼 (𝑇 ) =
−𝜃1 (𝑇 − 𝑇0)

𝜃2 + (𝑇 − 𝑇0)
(78)

onde 𝜃1 e 𝜃2 são constantes que dependem do material, e 𝑇0 é a temperatura de referência

arbitrária. A representação complexa do módulo de cisalhamento pode ser dada como

�̄� (Ω) = 𝐺𝑟 (Ω) (1 + 𝑖𝜂 (Ω)) (79)

em que 𝐺𝑟=𝑅𝑒
(︀
(�̄� (Ω)

)︀
é caracterizado como o módulo de cisalhamento dinâmico e

𝜂 (Ω) =
𝐼𝑚(�̄�(Ω))
𝑅𝑒(�̄�(Ω))

definido como o fator de perda do material. As curvas típicas de 𝐺 (Ω) e

𝜂 (Ω) estão apresentadas na Figura 100.

Para determinar a rigidez destes materiais, é definido o parâmetro, 𝐿 em metros (𝑚),

denominado fator geométrico. Esse fator pode ser obtido através da relação da área carregada, 𝐴𝑐

em (𝑚2) e a espessura ou comprimento, ℎ dado em metros (𝑚), de um elemento viscoelástico

sujeito a tração/compressão ou cisalhamento, conforme a equação (80)

𝐿 =
𝐴𝑐

ℎ
. (80)

A representação do comportamento do material viscoelástico está apresentado na

Figura 101.

Figura 101 – Fator de forma do carregamento: (a) compressão. (b) cisalhamento.
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Fonte: Autoria própria.

O fator de forma, é definido como a razão entre uma das áreas carregadas e toda a

área livre. Para a compressão, há variação de volume e não da forma e para o cisalhamento há
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variação da forma e não do volume, sendo que a maioria das análises existe a combinação de

ambos.

Para o caso de compressão a rigidez pode ser obtida como

𝐾 (Ω) = 3𝐿�̄� (Ω) (81)

e para o cisalhamento

𝐾 (Ω) = 𝐿�̄� (Ω) . (82)

Além das características de deformação, compreender a relação da dependência dos

materiais viscoelásticos em relação a temperatura e frequências são fundamentais para o correto

projeto com esses elementos. Figura 102 e Figura 103 são apresentadas as relações entre o

módulo dinâmico de cisalhamento e o fator de perda para três zonas. Na zona I, a temperatura de

transição se encontra abaixo da temperatura ambiente ou a frequência de transição é elevada.

Os materiais nestas zonas apresentam baixo amortecimento. Na zona II, denominada região de

transição, ocorre em função que a temperatura e a frequência de transição estarem próximos da

faixa de operação. A zona III, conhecida como região vítrea, apresenta um elevado valor para o

módulo de cisalhamento.

Figura 102 – Variação das características de um material viscoelás-
tico em função da frequência para uma temperatura
constante.
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Para a zona I, os materiais viscoelásticos também denominados Tipo I, apresentam ele-

vada resiliência, grande estabilidade estrutural e amortecimento intermediário. Nesta região tanto

o fator de perda como o módulo dinâmico de cisalhamento podem ser considerados constantes.

Na zona II, os materiais viscoelásticos são denominados Tipo II, possuindo elevada rigidez, baixa
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Figura 103 – Variações das características do material viscoelástico
em função da temperatura para uma frequência cons-
tante.
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estabilidade estrutural. Isso significa que quando submetidos a uma tensão constante, apresentam

elevada relaxação, e uma das principais características desta região é o elevado amortecimento.

O módulo dinâmico de cisalhamento dos materiais viscoelásticos, geralmente aumenta

com a frequência e diminuem com o aumento da temperatura. O fator de perda aumenta até o

máximo e após diminuem. Esses comportamentos são ilustrados na Figura 102.

A frequência Ω𝑡 é denominada frequência de transição. A partir desse ponto, o material

perde sua resiliência assumindo o comportamento vítreo.

Na Figura 103 é apresentado o comportamento de um material em função da variação da

temperatura para uma frequência constante. O fator de perda aumenta com a temperatura até um

valor máximo, denominado temperatura de transição, após essa temperatura esse fator começa

a diminuir, assim como também o módulo dinâmico de cisalhamento. Para a implementação

de dispositivos com elevado amortecimento, os materiais viscoelásticos geralmente devem ser

operados em sua região de transição, onde o fator de perda é elevado.
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APÊNDICE C – CARACTERIZAÇÃO ANALÍTICA DO

ACELERÔMETRO ÓPTICO

C.0.1 Análise de massa dinâmica do acelerômetro óptico biaxial

A massa dinâmica é a relação entre a força de excitação e a aceleração sobre um sistema

mecânico. Desta forma a massa dinâmica na base é obtida ao excitar e obter a resposta vibracional

na base de um sistema primário, conforme o esquemático apresentado na Figura 104.

Figura 104 – Esquemático para o sistema com um grau de liber-
dade, representando a excitação e a resposta na base.
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k c
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Fonte: Autoria própria.

Na Figura 105 é apresentado o esquemático da massa inercial através do diagrama de

corpo livre, tendo como base a terceira lei de Newton a qual define a ação e reação entre os

corpos.

Figura 105 – (a) Diagrama de corpo livre da massa inercial com as reações referentes
ao amortecimento e rigidez em função do deslocamento relativo e a acele-
ração. (b) Diagrama de corpo livre da base com a excitação, 𝐹 (Ω), amor-
tecimento e rigidez em função do deslocamento relativo e a aceleração.
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Fonte: Autoria própria.

Com base na segunda lei de Newton, a qual define que a força aplicada em um corpo é

proporcional a sua massa por aceleração, é possível obter as relações no domínio da frequência

conforme a equação (83) e a equação (84)

𝑘[𝑋𝑏(Ω) −𝑋(Ω)] + 𝑖Ω𝑐[𝑋𝑏(Ω) −𝑋(Ω)] = −𝑚Ω2𝑋(Ω) (83)
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e

𝐹 (Ω) = 𝑘[𝑋𝑏(Ω) −𝑋(Ω)] + 𝑖Ω𝑐[𝑋𝑏(Ω) −𝑋(Ω)] − Ω2𝑋𝑏(Ω)𝑚𝑏. (84)

Unindo os termos semelhantes, a equação (83) e a equação (84) ficam definidas como

𝐹 (Ω) = (𝑘 + 𝑖Ω𝑐)[𝑋𝑏(Ω) −𝑋(Ω)] − Ω2𝑋𝑏(Ω)𝑚𝑏 (85)

e

(𝑘 + 𝑖Ω𝑐)𝑋𝑏(Ω) = (−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘)𝑋(Ω). (86)

Na equação (86), isolando 𝑋(Ω)

𝑋(Ω) =
(𝑘 + 𝑖Ω𝑐)𝑋𝑏(Ω)

(−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘)
. (87)

Substituindo a equação (87) na equação (85) é obtido

𝐹 (Ω) = (𝑘 + 𝑖Ω𝑐)

[︂
𝑋𝑏(Ω) − (𝑘 + 𝑖Ω𝑐)𝑋𝑏(Ω)

(−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘)

]︂
− Ω2𝑋𝑏(Ω)𝑚𝑏 (88)

𝐹 (Ω) = 𝑋𝑏(Ω)

{︂
(𝑘 + 𝑖Ω𝑐)

[︂
1 − (𝑘 + 𝑖Ω𝑐)

(−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘)

]︂
− Ω2𝑚𝑏

}︂
(89)

𝐹 (Ω)

𝑋𝑏(Ω)
= (𝑘 + 𝑖Ω𝑐)

[︂
−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘 − 𝑘 − 𝑖Ω𝑐

(−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘)

]︂
− Ω2𝑚𝑏 (90)

𝐹 (Ω)

𝑋𝑏(Ω)
=

(𝑘 + 𝑖Ω𝑐)(−𝑚Ω2)

(−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘)
− Ω2𝑚𝑏 (91)

𝐹 (Ω)

𝑋𝑏(Ω)
=

−Ω2𝑚𝑘 − 𝑖Ω3𝑐𝑚 + Ω4𝑚𝑚𝑏 − 𝑖Ω3𝑐𝑚𝑏 − 𝑖Ω2𝑚𝑏𝑘

(−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘)
(92)

𝐹 (Ω)

𝑋𝑏(Ω)
=

−Ω2 [−Ω2𝑚𝑚𝑏 + (𝑘 + 𝑖Ω𝑐)(𝑚 + 𝑚𝑏)]

(−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘)
(93)

em que,

𝑘(Ω) =
𝐹 (Ω)

𝑋𝑏(Ω)
(94)

é denominado rigidez dinâmica da base.

A relação massa dinâmica na base é definida conforme a equação (95)

𝑀𝑏(Ω) =
𝐹 (Ω)

𝐴𝑏(Ω)
=

𝐹 (Ω)

−Ω2𝑋𝑏(Ω)
(95)



160

e desta forma substituindo a equação (93) na equação (95) tem-se

𝑀𝑏(Ω) =
𝐹 (Ω)

−Ω2𝑋𝑏(Ω)
=

−Ω2 [−Ω2𝑚𝑚𝑏 + (𝑘 + 𝑖Ω𝑐)(𝑚 + 𝑚𝑏)]

−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘
(96)

simplificando, é obtido

𝑀𝑏(Ω) =
(𝑘 + 𝑖Ω𝑐)(𝑚 + 𝑚𝑏) − Ω2𝑚𝑚𝑏

−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘
. (97)

C.0.2 Frequência de ressonância da curva da massa dinâmica na base

A frequência de ressonância da curva de massa dinâmica na base pode ser obtida pela

equação (98)

Ω𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑑 |𝑀𝑏(Ω)|

𝑑Ω
= 0. (98)

Assim, a fim de obter o módulo da massa dinâmica, multiplica-se a equação (97) pelo

conjugado do denominador. Para isto a equação é separada em dois termos, o real e o imaginário

conforme a equação (99)

𝑀𝑏(Ω) =
(𝑘 + 𝑖Ω𝑐)(𝑚 + 𝑚𝑏) − Ω2𝑚𝑚𝑏

−𝑚Ω2 + 𝑖Ω𝑐 + 𝑘
· −𝑚Ω2 − 𝑖Ω𝑐 + 𝑘

−𝑚Ω2 − 𝑖Ω𝑐 + 𝑘
(99)

𝑀𝑏(Ω) =
−Ω2𝑚2𝑘 − 2Ω2𝑚𝑚𝑏𝑘 + Ω4𝑚2𝑚𝑏 + Ω2𝑐2𝑚 + Ω2𝑐2𝑚𝑏 + 𝑘2𝑚 + 𝑘2𝑚𝑏 − 𝑖Ω3𝑐𝑚2

Ω2𝑐2 + (−𝑚Ω2 + 𝑘)2

(100)

𝑀𝑏(Ω) =

{︂
Ω2 [−𝑚2𝑘 + 𝑚𝑚𝑏(Ω

2𝑚− 2𝑘)] + (𝑚 + 𝑚𝑏)(Ω
2𝑐2 + 𝑘)

Ω2𝑐2 + (−𝑚Ω2 + 𝑘)2

}︂
−𝑖

{︂
Ω3𝑚2𝑐

Ω2𝑐2 + (−𝑚Ω2 + 𝑘)2

}︂
(101)

O módulo de um número complexo é definido como

⃒⃒
𝑍
⃒⃒

=
√︁

𝑅𝑒(𝑍)2 + 𝐼𝑚(𝑍)2 (102)

Desta forma, o módulo pode ser obtido considerando a equação (103) a parte real,

𝑅𝑒 =
Ω2 [−𝑚2𝑘 + 𝑚𝑚𝑏(Ω

2𝑚− 2𝑘)] + (𝑚 + 𝑚𝑏)(Ω
2𝑐2 + 𝑘)

Ω2𝑐2 + (−𝑚Ω2 + 𝑘)2
, (103)

e a equação (104) a parte imaginária,

𝐼𝑚 =
Ω3𝑚2𝑐

Ω2𝑐2 + (−𝑚Ω2 + 𝑘)2
. (104)
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Na equação (105) é apresentado a solução da derivada do módulo da massa dinâmica

em relação a Ω

− 𝑚2Ω(−2𝑘3𝑚𝑏−2𝑘3𝑚−2𝑚2𝑚𝑏𝑘Ω
4+4𝑚𝑚𝑏𝑘

2Ω2+2𝑚𝑚𝑏𝑐
2Ω4+𝑚2𝑐2Ω4+2𝑘2𝑚2Ω2)⎡⎢⎣

⎯⎸⎸⎷{︃
Ω2[−𝑚2𝑘+𝑚𝑚𝑏(Ω

2𝑚−2𝑘)]+(𝑚+𝑚𝑏)(Ω
2𝑐2+𝑘))

Ω2𝑐2+(−𝑚Ω2+𝑘)2

}︃2

+

{︂
Ω3𝑚2𝑐

Ω2𝑐2+(−𝑚Ω2+𝑘)2

}︂2

⎤⎥⎦[Ω2𝑐2+(−𝑚Ω2+𝑘)2]

=0. (105)

A solução da equação (105) em função de Ω resulta em cinco raízes, das quais somente

duas, para 𝑚, 𝑐 e 𝑘 positivos, geram resultados positivos e reais. Os dados positivos e reais são

requisitos físicos do sistema. Uma solução é referente a frequência de ressonância e a outra a

de antirressonância. Dessa forma, as frequências de ressonância e de antirressonância da massa

dinâmica na base são dadas pela equação (106) e pela equação (107)

Ω𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎=

√︂
𝑘𝑚(2𝑚𝑚𝑏𝑘−𝑐2𝑚−2𝑐2𝑚𝑏)(𝑚

2𝑘+2𝑚𝑚𝑏𝑘−
√

𝑚4𝑘2+2𝑚3𝑘𝑐2+6𝑚2𝑚𝑏𝑘𝑐
2+4𝑚𝑚2

𝑏
𝑐2𝑘)

𝑚[2𝑚𝑚𝑏−𝑐2(2𝑚𝑏+𝑚)]
(106)

Ω𝐴𝑛𝑡𝑖𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎=

√︂
𝑘𝑚(2𝑚𝑚𝑏𝑘−𝑐2𝑚−2𝑐2𝑚𝑏)(𝑚

2𝑘+2𝑚𝑚𝑏𝑘−
√

𝑚4𝑘2+2𝑚3𝑘𝑐2+6𝑚2𝑚𝑏𝑘𝑐
2+4𝑚𝑚2

𝑏
𝑐2𝑘)

𝑚[2𝑚𝑚𝑏−𝑐2(2𝑚𝑏+𝑚)]
(107)

A frequência de ressonância da massa dinâmica na base, Ω𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎, pode ser relacio-

nada com a frequência natural do sistema, Ω𝑛, conforme a equação (108)

Ω2
𝑛 =

𝑘

𝑚
, (108)

multiplicando o numerador e o denominador por 𝑚, é possível obter a relação

𝑘𝑚 = Ω2
𝑛𝑚

2. (109)

Assim, rearranjando a equação (106), a relação entre a frequência de ressonância da massa

dinâmica na base, Ω𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎, e a frequência natural do sistema, Ω𝑛, é dada por

Ω𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎=Ω𝑛

√︂
(2𝑚𝑚𝑏𝑘−𝑐2𝑚−2𝑐2𝑚𝑏)(𝑚

2𝑘+2𝑚𝑚𝑏𝑘−
√

𝑚4𝑘2+2𝑚3𝑘𝑐2+6𝑚2𝑚𝑏𝑘𝑐
2+4𝑚𝑚2

𝑏
𝑐2𝑘)

2𝑚𝑚𝑏𝑘−𝑐2(2𝑚𝑏+𝑚)
. (110)
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APÊNDICE D – NEUTRALIZADOR VISCOELÁSTICO

Neste apêndice, é apresentado a aplicação do neutralizador dinâmico viscoelástico

em uma viga do tipo cantilever. A excitação para a caracterização da estrutura é realizada

empregando o martelo de impacto e a resposta é obtida tanto com o acelerômetro piezoelétrico

quanto com a FBG. Essa análise é realizada com o objetivo de compreender a técnica de projeto

do controle passivo e validar a sensibilidade dos sensores ópticos, FBGs, no controle de vibrações

empregando o neutralizador dinâmico viscoelástico.

D.1 APLICAÇÃO DE UM NEUTRALIZADOR VISCOELÁSTICO EM UMA VIGA

ENGASTADA-LIVRE

Os neutralizadores dinâmicos viscoelásticos, podem ser projetados com diferentes

tamanhos e massa. Esta facilidade na sua implementação aliada a sua grande dissipação de

energia, em virtude das características dinâmicas do material viscoelástico, permite uma am-

pla área de aplicação como, por exemplo, em linhas de transmissão e pás em aerogeradores

(BAVASTRI et al., 2004; CHENG et al., 2014).

Com o intuito de validação da sensibilidade das redes de Bragg em fibra óptica na

análise da funcionalidade dos neutralizadores viscoelásticos, a sua resposta é comparada com

a de um acelerômetro piezoelétrico. O experimento é realizado em uma viga de aço do tipo

engastada-livre, conforme apresentado na Figura 106.

Figura 106 – Esquemático da viga engastada-livre, indicando as po-
sições de análise P1, P2 e P3, além da posição de fi-
xação do suporte do neutralizador viscoelástico e as
dimensões da estrutura.

45 mm

5 mm

800 mm

250 mm

65 mm

P1

P2

P3

5 mm

Posição de fixação 
do suporte do 
neutralizador

P1 145 mm

P2 240 mm

P3 450 mm

Distância da base

Base

Fonte: Autoria própria.
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A análise de vibração da estrutura, apresentada na Figura 106, é realizada utilizando o

programa Ansys®, versão 17.1, considerando o material da viga o aço estrutural. Através de uma

análise modal, é possível obter os modos de vibrar e as frequências naturais do sistema primário.

A malha da viga é uniforme com 720 elementos retangulares. Os seis primeiros modos de vibrar

na direção 𝑥, desconsiderando os modos rotacionais, são apresentados na Figura 107.

Figura 107 – Modos de vibrar de uma viga engastada-livre indicando a posição de maior deslocamento: (a)
Primeiro modo. (b) Segundo modo. (c) Terceiro modo. (d) Quarto modo. (e) Quinto modo. (f)
Sexto modo.

(a) x

y

z (b) x

y

z (c) x

y

z

(d) x

y

z (e) x

y

z (f) x

y

z

Fonte: Autoria própria.

Na Figura 107 também estão indicados os pontos de mínimo e máximo deslocamento

da estrutura.

Os pontos de análise P1, P2 e P3, são escolhidos devido haver deformação para os

modos analisados. Na Tabela 7 são apresentados os pontos de análise, a distância da base ao

ponto e o nó referente a discretização da malha através do método de elementos finitos.

Tabela 7 – Posição de excitação, resposta e fixação do suporte do neutralizador.

Posição Distância da base (mm) Método de elementos finitos (nó)
P1 145 722
P2 240 947
P3 450 1472

Suporte do neutralizador 780 2297
Fonte: Autoria própria.

As frequências naturais da viga engastada-livre para os modos analisados são apresenta-

das na Tabela 8.

Para a realização do ensaio com a viga engastada-livre, ela é fixada na posição vertical,

conforme indicado Figura 108. Está indicado também a posição de fixação da FBG. Essa posição
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Tabela 8 – Frequências naturais para a viga engastada-livre.

Modos de vibrar Frequência natural (Hz)
1° 7,94
2° 49,78
3° 139,38
4° 273,11
5° 451,47
6° 674,42

Fonte: Autoria própria.

está relacionada ao ponto de maior deformação da viga para os modos analisados.

Figura 108 – Esquemático de fixação da viga engastada-livre e do
posicionamento da FBG.

P1

P2

P3

Parafusos de fixação

Estrutura 
metálica

Posição de fixação 
do suporte do 
neutralizador

FBG 

Fibra óptica

Fonte: Autoria própria.

A FBG é gravada em uma fibra óptica monomodo fotossensível, GF1, utilizando a

técnica de gravação por exposição direta sobre a máscara de fase. Para essa etapa é utilizado o

LASER de argônio (ArF), emitindo no comprimento de onda de 193 nm, com uma energia de

2,5 mJ por pulso, a uma frequência de 250 Hz. O comprimento de onda central gravado da FBG

é de 1541 nm, com uma largura de banda de 0,27.

A fixação da fibra óptica na viga é realizada utilizando uma cola com base de ciano-

acrilato. Antes da fixação a fibra óptica é pré-tensionada, o que promove o deslocamento do

comprimento de onda de Bragg em 0,8 nm. Esse pré-tensionamento é necessário para garantir

que a deformação da viga, sensibilize a FBG para os movimentos de tração e compressão. Para

comparação é utilizado um acelerômetro piezoelétrico, o qual é fixado na posição P1, próximo a

FBG, em todos os ensaios.

A excitação da viga é realizada nos pontos P1, P2 e P3 utilizando um martelo de

impacto, modelo 086C04, com uma ponta metálica, a qual proporciona a excitação de até
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6 kHz (PIEZOTRONICS, 2007). A medição da aceleração, é obtida pelo acelerômetro piezoe-

létrico, modelo 352C68, com frequência ressonância maior que 35 kHz. Nesse ensaio ambos

os dispositivos utilizados são do fabricante PCB PIEZOTRONICS®. Esses dispositivos são

compostos por um sistema piezoelétrico, o qual exerce a função de converter a força aplicada e a

aceleração, em uma tensão proporcional, que é interpretada pelo sistema de aquisição. Durante

os ensaios, os dados são obtidos utilizando uma placa eletrônica, modelo Photon II, do fabri-

cante LDS DRACTON®. Esses dados são processados utilizando o programa RT Pro Photon em

um computador portátil. Já os dados da variação do comprimento de onda de Bragg, é obtido

utilizando um interrogador óptico, modelo BraggScope FS5500, com uma taxa de amostragem

de 10 kHz, do fabricante FiberSensing®.

A análise dinâmica realizada utilizando o martelo de impacto e o acelerômetro é definida

como massa dinâmica, a qual estabelece a relação entre força e aceleração. Para o sistema óptico,

obteve-se apenas a resposta, devida à da variação do comprimento de onda, para a excitação em

cada ponto.

D.1.1 Projeto do neutralizador viscoelástico

Para o projeto de um neutralizador viscoelástico é necessário conhecer antecipadamente

os parâmetros modais da estrutura e as características dinâmicas do material viscoelástico utili-

zado. Os parâmetros modais do sistema primário, definidos pela matriz modal, vetor frequências

naturais e vetor de relação de amortecimento modal são obtidos pelo programa Ansys® 17.1

em comparação com a curva da resposta experimental. Com o modelo numérico validado, para

a faixa de análise de interesse, é possível obter os modos de vibrar e as frequências naturais.

O material viscoelástico utilizado neste projeto é o modelo C-1002, do fabricante EAR®. As

propriedades do material viscoelástico são obtidas pelo nomograma do material disponibilizado

pelo fabricante.

O sistema composto formado pelo sistema primário(viga) e o neutralizador são mo-

delados numericamente por um programa desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa de Vibrações

e Som em Sistemas Mecânicos (GVIBS), da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Esse

programa realiza o projeto ótimo de neutralizadores dinâmicos. Para tal, ele recebe os parâmetros

modais do sistema primário (frequências naturais, amortecimentos modais e modos de vibrar) e

parâmetros relativos a otimização através de uma interface gráfica, enviando-os a um algoritmo

desenvolvido em Fortran. Neste algoritmo, os neutralizadores são modelados através dos Parâme-
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tros Equivalentes Generalizados (PEG). Com essa modelagem é possível representar a dinâmica

do sistema composto, somente em função das coordenadas generalizadas do sistema primário. A

utilização desse método possibilita substituir os parâmetros físicos de um sistema com um grau

de liberdade por um modelo dinamicamente equivalente com a mesma impedância mecânica na

base, e desta forma poder representar um modelo com o outro. Usando o modelo equivalente

observa-se que o sistema primário sente o neutralizador como uma massa equivalente em função

da frequência diretamente a ele fixado e um amortecedor ligado a terra (BAVASTRI et al., 2007).

Tendo como base os dados modais do sistema primário, é possível extrair a FRF do sistema

composto. A norma 2 da FRF é minimizada no algoritmo utilizando algoritmos genéticos ou o

método Quasi-newton, variando a frequência natural do neutralizador, no caso de um viscoe-

lástico, ou a frequência natural e o amortecimento, no caso de um neutralizador viscoso. Desta

forma, são obtidas as frequências naturais e amortecimentos ótimos dos neutralizadores, que

posteriormente podem ser transformados em parâmetros geométricos para construção destes.

A faixa estabelecida para a análise da viga engastada-livre é definida entre

20 Hz a 470 Hz. Com base nas técnicas enunciadas, é possível obter os parâmetros ótimos

do neutralizador conforme apresentadas na Tabela 9.

Tabela 9 – Parâmetros ótimos do neutralizador viscoelástico.

Massa (kg) Frequência Natural (Hz)
0,075 148,00

Fonte: Autoria própria.

Os materiais viscoelásticos apresentam um módulo complexo de elasticidade, em que

a parte real é responsável pelo armazenamento de energia (efeito mola) e a parte imaginária

pela dissipação de energia (efeito amortecimento) (BAVASTRI et al., 2004). No domínio da

frequência, o módulo complexo de cisalhamento é dado por

𝐺𝑐(Ω) =
𝐺0 + 𝐺∞𝑏1(𝑖Ω𝑅)𝛼

1 + 𝑏1(𝑖Ω𝑅)𝛼
, (111)

em que, 𝐺𝑐(Ω) é o módulo complexo de cisalhamento, 𝐺0 é a assíntota inferior (0,6 MPa), 𝐺∞

é a assíntota superior (970 MPa), 𝑏1 esta relacionado com o tempo de relaxação do material

(0,0314) e Ω𝑅 é definida como frequência reduzida (Hz) e dada por

Ω𝑅 = Ω𝛼𝑇 (𝑇 ) . (112)
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Essa frequência está relacionada com uma determinada temperatura definida para uma frequência

na curva de referência. O termo 𝛼𝑇 é definido como fator de deslocamento, dado pela equação

𝑙𝑜𝑔10𝛼𝑇 (𝑇 ) =
−𝜃1(𝑇 − 𝑇0)

𝜃2 + (𝑇 − 𝑇0)
, (113)

sendo 𝑇 a temperatura absoluta (303 K), 𝑇0 a temperatura de referência (293 K). 𝜃1 e 𝜃2 são as

propriedades do material viscoelástico, obtidas experimentalmente dadas por 17,8052 e 177,1193,

respectivamente.

A frequência na qual a impedância alcança o máximo valor, na ausência de amorteci-

mento, Ω𝑎 é definida por

Ω𝑎 =

√︃
𝐿𝐺 (Ω)

𝑚𝑎

, (114)

onde 𝐿 é o fator geométrico do neutralizador (𝑚), 𝑚𝑎 a massa do neutralizador (𝑘𝑔), 𝜔𝑎 a

frequência natural do neutralizador (𝑟𝑎𝑑/𝑠) e 𝐺(𝜔) é a parte real do módulo complexo de

cisalhamento. As dimensões do neutralizador viscoelástico podem ser obtida pela equação (115)

𝐴 = ℎ𝐿, (115)

em que 𝐴 é a área do neutralizador (𝑚2) e ℎ é a espessura do material viscoelástico, (𝑚).

Na Figura 109 são apresentados as dimensões do material viscoelástico e da massa

metálica. O volume e as dimensões da massa metálica são obtidas com base na densidade do aço

1020.

Figura 109 – (a) Dimensões do material viscoelástico (EAR C-1002).
(b) Dimensões da massa metálica.

(a) 2,7 mm
5,0 mm

6,3 mm

(b)

6,3 mm

39,0 mm

39,0 mm

Fonte: Autoria própria.

O neutralizador é projetado para sofrer uma deformação do tipo cisalhamento. Nesse

tipo de deformação, há variação de forma mas não de volume. Para isso é desenvolvido um

suporte metálico, o qual é fixado na extremidade da viga engastada-livre conforme apresentado

Figura 110.
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Figura 110 – Esquemático de fixação do neutralizador na
viga engastada-livre.

Neutralizador 
viscoelástico

Massa de aço

Viga 

Parafuso de 
fixação

Suporte de 
alumínio

Fonte: Autoria própria.

D.1.2 Comparação da resposta entre o acelerômetro piezoelétrico e a FBG em fibra óptica

A sensibilidade da fibra óptica para a aplicação do neutralizador viscoelástico em

uma estrutura, é comparada com a resposta do acelerômetro piezoelétrico. Na Figura 111 são

apresentadas a função resposta em frequência do acelerômetro piezoelétrico e a resposta da FBG

para a excitação nas posições P1, P2 e P3, conforme indicado na Figura 108, com e sem a fixação

do neutralizador no sistema primário. O acelerômetro piezoelétrico é fixado na posição P1, sendo

esta a posição próxima em que FBG esta fixada.

Figura 111 – Espectros obtidos sem e com o neutralizador viscoelástico fixado no sistema primário. (a) Fun-
ção resposta em frequência, utilizando o acelerômetro piezoelétrico, para as posições de exci-
tação P1, P2 e P3. (b) Resposta da rede de Bragg em fibra óptica para as posições de excitação
P1, P2 e P3.
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Os picos nos espectros da Figura 111a e Figura 111b representam as frequências

naturais do sistema primário. Esses dados podem ser confrontados com os valores apresentados

na Tabela 8, os quais são obtidos através do método de elementos finitos. Na Figura 111a são

observadas as antiressonâncias. Nesses pontos o sistema apresenta elevada rigidez e para esta

análise podem ser desconsideradas.

Para a faixa de frequência de análise estabelecida para o projeto, entre 20 Hz a 470 Hz,

as componentes que estão contempladas nesta faixa são do segundo ao quinto modos de vibrar

do sistema primário. Esta faixa de análise está destacada entre duas barras na Figura 111. Na

Tabela 10 e na Tabela 11 são apresentadas as amplitudes e a diferença para estes modos de vibrar.

Na análise é considerado o sistema primário, sem e com o neutralizador fixado.

Tabela 10 – Resposta do acelerômetro piezoelétrico para o sistema primário, sem
e com neutralizador viscoelástico.

Excitação P1 P2 P3
Frequência(Hz) 49 / 139 / 276 / 455 49 / 139 / 276 / 455 49 / 139 / 276 / 455
Amplitude sem

neutralizador (dB) 28 / 44 / 55 / 51 34 / 48 / 51 / 44 36 / 39 / 53 / 52

Amplitude com
neutralizador (dB) 10 / 20 / 16 / 24 17 / 25 / 16 / 15 22 / 11 / 16 / 21

Diferença de
amplitude (dB) 18 / 24 / 39 / 27 17 / 23 / 35 / 29 14 / 28 / 37 / 31

Fonte: Autoria própria.

Tabela 11 – Resposta da FBG em fibra óptica para o sistema primário, sem e com
neutralizador viscoelástico.

Excitação P1 P2 P3
Frequência(Hz) 49 / 139 / 276 / 455 49 / 139 / 276 / 455 49 / 139 / 276 / 455
Amplitude sem

neutralizador (dB) -54 / -67 / -68 / -64 -47 / -60 / -57 / -64 -49 / -59 / -57 / -60

Amplitude com
neutralizador (dB) -68 / -85 / -88 / -90 -59 / -81 / -88 / -87 -60 / -80 / -87 / -86

Diferença de
amplitude (dB) 14 / 18 / 20 / 26 12 / 21 / 31 / 23 11 / 21 / 30 / 26

Fonte: Autoria própria.

A diferença de amplitude para a análise utilizando o acelerômetro piezoelétrico e a res-

posta da rede de Bragg em fibra óptica são aproximadamente 27 dB e 21 dB, respectivamente. A

validação da aplicação da FBG em fibra óptica em comparação com o acelerômetro piezoelétrico

para a aplicação do neutralizador viscoelástico, pode ser observada conforme apresentado na

Figura 111. Para ambos os métodos de análise a faixa de projeto, de 20 Hz a 470 Hz, o sinal é

atenuado justificando desta forma o correto projeto do neutralizador viscoelástico.
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Na Figura 111a e Figura 111b é possível observar a atenuação das amplitudes nas

frequências naturais dos modos laterais ao especificado no projeto. A atenuação desses modos é

devido ao elevado amortecimento do material viscoelástico, modelo C-1002, quando comparado

com outros materiais como, por exemplo, a borracha de neoprene.
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